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CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00294910-2018| 

SESSÃO: 7 DATA: 01/06/2018 15:27:48 PERÍODO: 03/05/2018 A 01/06/2018 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: DPF-CG-0299/2016-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-PATOS/PB 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO (CIMPF) 

Data: 17/05/2018 

 

Processo: DPF/DVS/MG-INQ-00086/2017 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-PASSOS-MG 

Relator: MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI (CIMPF) 

Data: 17/05/2018 

 

Processo: DPF/MS-INQ-0595/2017 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-MS 

Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA (CIMPF) 

Data: 17/05/2018 

 

Processo: DPF/AM-INQ-00344/2013 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-AM 

Relator: DENISE VINCI TULIO (CIMPF) 
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Data: 18/05/2018 

 

Processo: DPF/DVS/MG-INQ-00093/2017 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-PASSOS-MG 

Relator: ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO (CIMPF) 

Data: 21/05/2018 

 

Processo: JF-DF-0041553-85.2016.4.01.3400-PIMP 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-DF 

Relator: JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO (CIMPF) 

Data: 21/05/2018 

 

TOTAL: 06 PROCESSOS JUDICIAIS 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Presidente do CIMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00294915-2018| 

SESSÃO: 8 DATA: 01/06/2018 15:30:18 PERÍODO: 03/05/2018 A 01/06/2018 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: 1.11.000.000102/2017-42 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PR-AL 

Relator: VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.23.000.000008/2017-72 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-PA 

Relator: JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO AS (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.33.010.000027/2012-29 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-CONCORDIA-SC 

Relator: MONICA NICIDA GARCIA (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.34.003.000052/2015-15 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-BAURU-SP 

Relator: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.11.001.000442/2016-82 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-ARAPIRACA-AL 

Relator: ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.22.014.000347/2015-75 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-S.J.DEL REI-MG 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.00.000.009761/2018-17 - Eletrônico 

Assunto: CONSULTA 

Origem: PGR 

Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.32.000.000034/2018-72 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
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Origem: PR-RR 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA (CIMPF) 

Data: 18/05/2018 

 

Processo: 1.25.000.000714/2014-05 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-DF 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU (CIMPF) 

Data: 21/05/2018 

 

TOTAL: 09 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Presidente do CIMPF 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00297067-2018| 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 17 DE MAIO DE 2018 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às doze horas, iniciou-se, na sala de reunião da Primeira Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Quadragésima Sétima Sessão Extraordinária, com a presença da Dra. Maria Iraneide Olinda 

Santoro Facchini, Coordenadora, Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Dra. Denise Vinci Tulio, Membros titulares; Dr. Wellington Luís de Sousa 

Bonfim, Dra. Sonia Maria de Assunção Macieira e Dra. Maria Soares Camelo Cordioli, Membros Suplentes. Foram objeto de deliberações: 

 

001. Processo: 1.15.000.002619/2014-84 Voto: 6139/2018 Origem:PR- 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REGULAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar a viabilidade de interpor Ação Civil Pública com a finalidade de regulamentação do 

Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Proposta ACP com abrangência nacional na Justiça 

Federal de Pernambuco/PE. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

002. Processo: 1.14.007.000288/2015-04 Voto: 5547/2018 Origem: PRM/VIT. 

CONQUISTA- BA 

 Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO 

AMBIENTAL. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRIBUIÇÃO DA 4ª 

CCR. 1. Inquérito civil instaurado de ofício para apurar o descumprimento do artigo 54, da Lei 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pelo município de Itambé/BA. 

2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à 

responsabilidade civil por dano ao meio ambiente e nos relacionados ao meio ambiente e ao 

patrimônio cultural, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO 

CONHECIMENTO, COM REMESSA À 4ª CCR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

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

declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

003. Processo: 1.13.000.000744/2017-77 Voto: 5799/2018 Origem:PR- AMAZONAS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO 

AMBIENTAL. IBAMA. DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA. ATRIBUIÇÃO DA 4ª CCR. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades pela utilização irregular de terras 

localizadas à margem esquerda do Rio Urubu, no Município de Silves/AM, nas quais a empresa 

[...] realiza exploração florestal, autorizada pelo IBAMA no âmbito do processo nº 

2005.000260/94-14, mediante a apresentação de registro de posse de imóvel cancelado no cartório 

de Silves/AM, por duplicidade. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis 

relativos à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente e nos relacionados ao meio ambiente 

e ao patrimônio cultural, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO 

CONHECIMENTO, COM REMESSA À 4ª CCR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

004. Processo: 1.14.000.003553/2014-87 Voto: 6003/2018 Origem:PR- BAHIA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR (ANS). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

eventual necessidade de atualização das Diretrizes de Utilização, fixadas pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS, relacionadas ao exame de tomografia de coerência óptica. 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: 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. 

 

005. Processo: 1.15.000.002188/2017-07 Voto: 5650/2018 Origem:PR- 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO 

IDOSO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta 

situação de desrespeito aos direitos do idoso,em relação ao marido da representante, que teria sido 

removido para um quarto com precárias condições de internação no Hospital São Mateus/CE. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

006. Processo: 1.15.000.002558/2017-06 Voto: 5649/2018 Origem:PR- 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMAS DE 

COTAS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar ofensa 

ao princípio constitucional da isonomia material, por parte do Conselho Regional de Contabilidade 

do Ceará, consistente em desconsiderar a legislação nacional que obriga a inclusão de cotas para 

negros nos certames promovidos pelo poder público. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

007. Processo: 1.15.000.002669/2017-12 Voto: 5683/2018 Origem:PR- 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. PASSE LIVRE. 

ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta 

irregularidade na recusa reiterada de empresa de transporte, em Guanabara/CE, em conceder 

passagens interestaduais para deficiente físico, embora seja beneficiário do Programa Passe Livre 

do Governo Federal. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

008. Processo: 1.16.000.000823/2016-95 Voto: 5593/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Administrativo instaurado para 

acompanhar e fiscalizar a observância do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela 

Câmara dos Deputados, acerca das nomeações dos candidatos aprovados em listagem de pessoas 

com deficiência, para provimento de vagas no cargo de Analista Legislativo e no Cargo de 

Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados - Edital n. 1-CD, de 28 de janeiro de 2014. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

009. Processo: 1.16.000.002358/2015-46 Voto: 5528/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. NEPOTISMO. 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar suposta prática de 

nepotismo por ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Administração da Casa Civil. 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: 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. 

 

010. Processo: 1.16.000.002388/2017-14 Voto: 5686/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar possível irregularidade na nomeação de pessoa para o Cargo Comissionado de Diretor do 

Conselho Diretor do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do 

Grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS), uma vez que supostamente não 

comparece ao serviço e continua recebendo a remuneração do cargo. 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: 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. 

 

011. Processo: 1.16.000.002859/2016-11 Voto: 5679/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. NEPOTISMO. 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade 

na prática de suposto nepotismo no âmbito do Ministério da Justiça. 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: 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. 

 

012. Processo: 1.16.000.003074/2013-13 Voto: 6012/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

indícios de prática de improbidade administrativa, na Fundação Universidade de Brasília (FUB), 

em razão de contrato de prestação de serviços de auxiliar de limpeza fundamentado no regime de 

execução indireta por tarefa, previsto no art.10, alínea d, da Lei nº 8.666/93, que, teria, em 

verdade, caráter contínuo e regular. 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: 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. 

 

013. Processo: 1.16.000.003314/2017-03 Voto: 5644/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ASSÉDIO 

MORAL. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

suposta prática de assédio moral contra servidor da 10ª Vara Federal (JP/DF) do Tribunal 

Regional Federal - TRF. 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 
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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: 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. 

 

014. Processo: 1.18.000.001113/2012-84 Voto: 5885/2018 Origem: PRM/ 

ITUMBIARA-GO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). SERVIÇO DE RADIOFUSÃO. RÁDIO 

COMUNITÁRIA. PROPAGANDAS COMERCIAIS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Eventual 

irregularidade consistente em ações e omissões ilícitas da ANATEL, mormente quanto a supostas 

transmissões de propagandas comerciais pelas concessionárias de serviço de radiofusão de caráter 

comunitário, no município de Goiatuba/GO, em desacordo com a legislação vigente. 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: 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. 

 

015. Processo: 1.19.004.000171/2014-85 Voto: 5654/2018 Origem: PRM/ 

BACABAL-MA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. VÍCIOS 

CONSTRUTIVOS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades na construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, 

especialmente quanto ao vazamento das fossas sépticas em Bacabal/MA. 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: 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. 

 

016. Processo: 1.20.000.001092/2012-49 Voto: 5992/2018 Origem: PRM/ 

RONDONOPOLIS-MT  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO 

CIVIL (ANAC). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar falhas 

estruturais bem como impropriedades procedimentais que podem colocar em risco a integridade 

física e psicológica dos passageiros que utilizam serviços do aeroporto Maestro Marinho Franco, 

administrado pelo Município de Rondonópolis. 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: 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. 

 

017. Processo: 1.21.000.002354/2015-06 Voto: 5667/2018 Origem: PR- MATO 

GROSSO DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO À 

EDUCAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades ocorridas no Colégio Militar de Campo Grande/MS referentes a negativa de 

matrícula de alunos cujos pais estejam separados/divorciados há mais de quatro anos, conforme 

portaria 042, de 06.02.2008. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

018. Processo: 1.21.001.000254/2017-99 Voto: 5576/2018 Origem: PRM/ 

DOURADOS-MS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para "investigar 

se houve irregularidade, entre os meses de abril a junho de 2017, período durante o qual 58 

trabalhadores, que prestavam serviços no setor de copa e cozinha do Hospital Universitário [da 

Universidade Federal da Grande Dourados] e que tiveram seus contratos de emprego rescindidos 

pela empresa prestadora de serviços, em razão do fim do contrato administrativo, laboraram de 

forma precária, sem contrato, sem salário ou qualquer outra verba até que nova empresa fosse 

efetivamente contratada para assumir o setor no HU-UFGD". A origem deste Inquérito Civil 

decorreu do recebimento de mídia contendo cópia dos autos do Inquérito Civil n.º 

000168.2017.24.001/2 (f. 3) encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF) pelo Ministério 

Público do Trabalho (MPT) em vista da possível "ocorrência de atos de improbidade 

administrativa". 2. Ressalte-se que, em relação à tutela dos direitos dos trabalhadores, já há 

apuração em curso. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO 

NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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. 

 

019. Processo: 1.22.000.000909/2017-00 Voto: 5687/2018 Origem: PR- MINAS 

GERAIS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CONCESSÃO. 

ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a existência de estudo ou 

projeto de construção de passarela no KM 507 da rodovia concedida BR-040 . 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: 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. 

 

020. Processo: 1.22.000.000986/2016-71 Voto: 6015/2018 Origem: PR- MINAS 

GERAIS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CONCESSÃO. 

PEDÁGIO. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar regularidade 

da cobrança de pedágio aos moradores do entorno da praça de pedágio, localizada na BR-040, no 

limite dos municípios de Conselheiro Lafaiete/MG e Cristiano 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 
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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: 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. 

 

021. Processo: 1.22.000.002346/2016-03 Voto: 6167/2018 Origem: PR- MINAS 

GERAIS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ENUNCIADO 23. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS (EBCT). ATRASO NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, INCLUSIVE 

BOLETOS BANCÁRIOS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades no atraso de entrega de correspondências, inclusive boletos de cobrança, 

impedindo o representante de pagá-los pontualmente. 2. Instado a se manifestar, os Correios 

informaram que prestarão orientação ao interessado quanto às medidas necessárias à colaboração 

com a distribuição postal e que acompanharão o serviço prestado ao usuário a fim de detectar 

eventuais problemas e corrigi-los. 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: 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. 

 

022. Processo: 1.22.003.000041/2014-67 Voto: 5671/2018 Origem: PRM/ 

UBERLANDIA-MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA . UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). 

IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. SOLICITAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA PELA 5ª CCR. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar irregularidades no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), consistentes em: 

a) existência de diferença salarial entre empregados que exercem a mesma função; b) presença 

de funcionários que não se submeteram a processo seletivo no âmbito da UFU. 2. O Procedimento 

foi remetido à 5ª CCR para análise da promoção de arquivamento, essa, por sua vez, entendeu 

pela necessidade de adoção de outras medidas, retornando os autos à origem para que fossem 

diligenciadas e verificadas as razões da existência de celetistas no quadro da UFU. 3. Assim, os 

autos devem retornar à 5ª CCR para apreciar as diligências realizadas. PELO NÃO 

CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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. 

 

023. Processo: 1.22.006.000082/2016-95 Voto: 5653/2018 Origem: PRM/ PATOS DE 

MINAS-MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTO. 

ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. inquérito Civil instaurado para apurardemora da ANVISA na 

liberação do local para fabricação do fármaco FLORINEFE 0,1 mg, sem substituto no mercado. 

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: 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. 

 

024. Processo: 1.22.013.000090/2017-23 Voto: 5879/2018 Origem:PR- NO MUNICIPIO 

DE POUSO ALEGRE-MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI). REGIME DE 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito 

Civil instaurado para fiscalizar o cumprimento do regime de dedicação exclusiva dos professores 

da UNIFEI, bem como a contratação pela FUPAI (Fundação de Pesquisa e Assessoramento à 

Indústria) de empresas de assessoria que possuam, em seus quadros, professores da UNIFEI. 2. A 

UNIFEI afirmou que é submetida a auditorias e diligências de órgãos de controle externos, tais 

como a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União e que frequentemente é 

realizado o cruzamento de dados dos servidores públicos com os quadros societários de empresas. 

Aduziu, ainda que o art. 117, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990, permite a participação de 

servidores públicos no capital social de empresa. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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. 

 

025. Processo: 1.23.000.001071/2017-26 Voto: 5543/2018 Origem: PR- 

PARA/CASTANHAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR.ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar supostas 

irregularidades cometidas pela CELPA. Conforme a representação, a manifestante relata que 

instalou placas de energia solar em sua residência, entretanto, a rede CELPA não instalou 

medidores de produção de energia, apenas medidores de consumo.2. Pela regra da especialidade, 

a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido 

de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos 

termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM 

REMESSA À 3ª CCR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO 

NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. .  
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. 

 

026. Processo: 1.23.000.002784/2015-45 Voto: 5676/2018 Origem: PR- 

PARA/CASTANHAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidades no transporte público aquaviário interestadual Macapá/AP 

- Belém/PA, principalmente no que se refere ao atraso nas viagem realizadas, levantando dúvidas 

sobre a regularidade da empresa que presta o serviço. 2. Arquivamento promovido sob o 

fundamento de que estão sendo adotadas todas as providências cabíveis por parte da ANTAQ 

para regularização do serviço. 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: 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. 

 

027. Processo: 1.24.000.000685/2016-72 Voto: 5994/2018 Origem: PR- PARAIBA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

possível violação ao regime de dedicação exclusiva por professor da Universidade Federal da 

Paraíba/PB. 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 
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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: 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. 

 

028. Processo: 1.24.000.000742/2015-32 Voto: 5849/2018 Origem: PR- PARAIBA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB). ACESSO À EDUCAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar dificuldade de alunos do Instituto em ter 

acesso à educação, em razão de falta de interpretes de libras nas salas de aula. Alegam os 

representantes que são deficientes auditivos e que, por falta de pagamento dos intérpretes de libras 

por empresa terceirizada, responsável pela contratação dos profissionais no âmbito do IFPB, 

foram dispensados das aulas. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

029. Processo: 1.24.000.000785/2016-07 Voto: 5630/2018 Origem: PR- PARAIBA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 

ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar possível violação ao regime de dedicação exclusiva por professor 

aposentado. Notificado, o professor apresentou esclarecimentos. A notificação apontou a 

existência de vínculos com o Instituto de Anatomia Patológica e Citologia e Virchoe Lab Médico 

de Patologia Celular, nas quais encontrava-se na posição de sócio-administrador. 2. No 

procedimento administrativo instaurado, o servidor comprovou que não acumulou indevidamente 

cargos no período em que se encontrava em atividade. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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. 

 

030. Processo: 1.24.001.000110/2014-88 Voto: 5689/2018 Origem: PRM/ CAMPINA 

GRANDE-PB  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar suposta omissão da Unidade Acadêmica de Educação Infantil e da Universidade Federal 

de Campina Grande - ( UAEI-UFCG) em não adotar determinadas medidas para atender às 

necessidades especiais de alunos portadores de Transtorno do Espectro Autista. 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 
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

031. Processo: 1.29.000.000170/2014-24 Voto: 5639/2018 Origem: PR- RIO 

GRANDE DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CRIME CONTRA 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR . 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar ato de improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal de Viamão, na 

compra da merenda escolar referente ao ano de 2006, supostamente em sobrepreço, em razão de 

fatos noticiados em matéria jornalística veiculada no Jornal A Tribuna, em 31 de maio de 2007 e 

que os recursos financeiros destinados à contratação de gêneros alimentícios eram de origem 

federal. 2. A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão entendeu que os fatos não foram analisados 

sob a ótica da lei de improbidade administrativa, acrescentando que, desde 2007, as contas 

encontram-se em processo de análise, deliberando pela conversão em diligências. 3. Os autos 

devem retornar à 5ª CCR, para análise das providências adotadas pelo Procurador da República 

oficiante. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR, AD REFERENDUM 

DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  
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. 

 

032. Processo: 1.29.000.002262/2016-19 Voto: 5558/2018 Origem: PR- RIO 

GRANDE DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO SUL/RS. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado a partir do 

desmembramento do Inquérito Civil n.º 1.29.000.002831/2015-37, para o desenvolvimento das 

ações previstas no âmbito do Projeto "Ranking Nacional dos Portais de Transparência", 

coordenado pela 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - 5.ª 

CCR/MPF (decorrente da Ação n.º 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem 

de Dinheiro - ENCCLA para o ano de 2015), tendo por objeto "verificar a adequação do 

Município de São José do Sul/RS aos deveres de transparência ativa e passiva, em especial os 

previstos na Lei Complementar n.º 101/2000 e na Lei n.º 12.527/2011". 2. Arquivamento 

promovido em virtude de ter sido sanada a irregularidade após a expedição de recomendação pelo 

MPF. 3. Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme deliberado, na 

reunião realizada em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 1ª CCR e da 5ª CCR, em que ficou 

definido que o tema referente à transparência nos gastos públicos 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: 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. 

 

033. Processo: 1.29.000.002263/2016-55 Voto: 5688/2018 Origem: PR- RIO 

GRANDE DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI DE ACESSO 

À INFORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para verificar a 

adequação do Município de Sentinela do Sul/RS aos deveres de transparência ativa e passiva, em 

especial aos previstos na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso 

à Informação). 2. Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme 

deliberado, na reunião realizada em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 1ª CCR e da 5ª CCR, 

em que ficou definido que o tema referente à transparência nos gastos públicos pelos entes 

federados (estados e municípios) permanecerá sob a revisão da 5ª CCR. PELO NÃO 

CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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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034. Processo: 1.29.000.002269/2016-22 Voto: 5597/2018 Origem: PR- RIO 

GRANDE DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS. TRANSPARÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. 

Inquérito Civil instaurado tendo por objeto "verificar a adequação do Município de Santo Antônio 

da Patrulha/RS aos deveres de transparência ativa e passiva, em especial os previstos na Lei 

Complementar n.º 101/2000 e na Lei n.º 12.527/2011" (Portal da Transparência). 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: 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. 

 

035. Processo: 1.29.000.002271/2016-00 Voto: 5596/2018 Origem: PR- RIO 

GRANDE DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. MUNICÍPIO DE 

PAVERAMA/RS. TRANSPARÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Civil n.º 1.29.000.002831/2015-37, para o 

desenvolvimento das ações previstas no âmbito do Projeto "Ranking Nacional dos Portais de 

Transparência", coordenado pela 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal - 5.ª CCR/MPF (e decorrente da Ação n.º 4 da Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro - ENCCLA para o ano de 2015), tendo por objeto "verificar a 

adequação do Município de Paverama/RS aos deveres de transparência ativa e passiva, em 

especial os previstos na Lei Complementar n.º 101/2000 e na Lei n.º 12.527/2011". 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: 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. 

 

036. Processo: 1.29.000.002289/2016-01 Voto: 5564/2018 Origem: PR- RIO 

GRANDE DO SUL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. MUNICÍPIO DE 

CAPELA DE SANTANA/RS. TRANSPARÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito 

Civil instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Civil n.º 1.29.000.002831/2015-37, 

para o desenvolvimento das ações previstas no âmbito do Projeto "Ranking Nacional dos Portais 

de Transparência", coordenado pela 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal - 5.ª CCR/MPF (e decorrente da Ação n.º 4 da Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro - ENCCLA para o ano de 2015), com o objetivo de apurar a 

adequação de Estados e Municípios aos deveres de transparência ativa e passiva, em especial os 

previstos na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e na Lei Complementar n.º 

101/2000, com as modificações introduzidas pela Lei Complementar n.º 131/2009], tendo por 

objeto "verificar a adequação do Município de Capela de Santana/RS aos deveres de 

transparência ativa e passiva, em especial os previstos na Lei Complementar n.º 101/2000 e na 

Lei n.º 12.527/2011". 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: 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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037. Processo: 1.29.000.004044/2016-19 Voto: 5684/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

suposta permanência irregular de bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) no exterior, sem o seu devido retorno ao Brasil após a conclusão do 

Doutorado. 2. O Procurador promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) não foi 

verificado qualquer indício de improbidade administrativa; b) foi remetida cópia ao Ofício 

Criminal para apurar a prátia do crime de falsidade ideológica. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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. 

 

038. Processo: 1.29.012.000071/2013-22 Voto: 5682/2018 Origem: PRM/ BENTO 

GONCALVES-RS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

possíveis irregularidades na percepção de bolsas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul - IF/RS, por parte de servidores efetivos que são ocupantes de função de 

confiança ou de cargo em comissão ou de docentes que lecionam em regime de dedicação 

exclusiva, e que, concomitantemente, desempenham atividades do PRONATEC, na condição de 

bolsistas. 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: 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. 

 

039. Processo: 1.30.001.004784/2015-35 Voto: 5550/2018 Origem: PR- RIO DE 

JANEIRO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Administrativo 

objetivando apurar supostas irregularidades na utilização da academia de musculação do Instituto 

Benjamin Constant (IBC) por pessoas que não são deficientes visuais, mediante pagamento de 

mensalidade, bem como suposta restrição de uso aos deficientes visuais. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

040. Processo: 1.30.001.005246/2014-87 Voto: 5691/2018 Origem: PR- RIO DE 

JANEIRO 
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Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

suposta acumulação ilícita de cargos públicos - Docência em Dedicação Exclusiva da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e Analista de Gestão em Saúde na Fundação 

Oswaldo Cruz. 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: 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. 

 

041. Processo: 1.30.002.000196/2015-12 Voto: 5677/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. TEMA AFETO A OUTRO 

ÓRGÃO. DIREITO DO IDOSO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidade em procedimento de regularização de curatela de pessoa 

idosa, por parte do INSS, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

042. Processo: 1.30.002.000413/2014-93 Voto: 5645/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO 

PENAL. ATRIBUIÇÃO DA 2ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para investigar os 

fatos narrados na representação por cidadão, os quais indicam a eventual incidência do art.161, 

do Código Penal ,por obstrução de estrada pública (RJ- 178), com início no Município de 

Macabu/RJ e término no Município de Quissamã/RJ. 2. Conduta que configura, em tese, infração 

penal. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 2ª CCR, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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 2ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

043. Processo: 1.30.007.000145/2015-41 Voto: 5666/2018 Origem: PRR/2ª REGIÃO - 

RIO DE JANEIRO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CONCESSÃO. 

ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no 

fechamento da pista de descida da Serra de Petrópolis na BR-040, pela empresa concessionária. 

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: 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. 
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044. Processo: 1.30.009.000131/2015-15 Voto: 6007/2018 Origem: PRM/ S PEDRO 

DA ALDEIA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

MULHER. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar descumprimento 

da lei 11.108/2005 pelo Hospital Missão de São Pedro da Aldeia/RJ, por impedimento à presença 

de acompanhante de uma parturiente no momento da realização do parto, em desacordo com o 

artigo 19-J da Lei 8.080/1990 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

045. Processo: 1.30.012.000650/2009-78 Voto: 5694/2018 Origem: PR- RIO DE 

JANEIRO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO 

CIVIL (ANAC). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar eventuais 

riscos de acidentes aéreos provocados pela falta de infraestrutura do aeroporto de Jacarepaguá 

(SBJR), que não atenderia aos padrões de funcionamento, regulados pela Agência Nacional de 

Avião Civil - ANAC, colocando em risco a incolumidade pública. 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: 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. 

 

046. Processo: 1.31.001.000279/2014-01 Voto: 5532/2018 Origem: PRM/ JI-

PARANÁ-RO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CORRUPÇÃO. 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR . 1. Inquérito Civil instaurado para apurar eventual esquema de 

corrupção consistente no desvio de dinheiro público destinado a construção de casas pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Ministro Andreazza/RO. 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: 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. 

 

047. Processo: 1.31.001.000393/2014-23 Voto: 5695/2018 Origem:PR- AMAZONAS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar possível irregularidade na aplicação da prova para pessoas com deficiência no concurso 

publicado do Instituto Federal do Amazonas em Humaitá/AM,consistente em o tradutor de libras 

não ter condições de traduzir os enunciados e explicar questões básicas durante a realização do 

concurso, o que teria prejudicado os candidatos deficientes. 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 
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(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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

048. Processo: 1.32.000.000147/2014-44 Voto: 6008/2018 Origem: PR- RORAIMA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar supostas 

irregularidades no tratamento e canalização da água mineral fabricada por empresa de bebidas 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: 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. 

 

049. Processo: 1.33.001.000469/2012-84 Voto: 5663/2018 Origem: PRM/ 

BLUMENAU-SC  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

MULHER. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar descumprimento 

de disposições introduzidas na lei n.11.108/2005 (Lei do Parto) pelo Hospital Santo Antônio/SC, 

uma vez que essa entidade somente permitiria a presença de acompanhante antes do parto e em 

horários de visita, estando tais regulamentações, portanto, em desacordo com estabelecido pela 

mencionada lei. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu 

efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída 

pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob 

coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. 

Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva, expressamente, a atribuição da 

PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM 

REMESSA À PFDC, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO 

NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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 Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

050. Processo: 1.34.001.003047/2016-57 Voto: 5651/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO 

AMBIENTAL. ATRIBUIÇÃO DA 4ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar supostas 

irregularidades nos procedimentos administrativos para licenciamento de obras de drenagem e 

operação de aterro sanitário no município de Campinas/SP, pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo(CETESB) e outros órgãos. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à 

revisão da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão 

dos feitos cíveis relativos à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente e nos relacionados 

ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. 

PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 4ª CCR, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  
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 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

051. Processo: 1.34.001.003845/2004-45 Voto: 5526/2018 Origem:PR- SÃO PAULO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

notícia de atos de improbidade administrativa que teriam sido perpetrados por servidores do INSS, 

através da concessão irregular de benefícios previdenciários com base em documentos falsos ou 

não pertencentes ao segurado. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª 
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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: 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. 

 

052. Processo: 1.34.003.000246/2017-74 Voto: 5600/2018 Origem: PRM/ 

BAURU/AVARE/BOTUCA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO À 

SAÚDE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE PORTADORA DE 

DOENÇA RARA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE CONTROLE 

JUNTO A UM INSTITUTO EM BARCELONA. CUSTEIO DA VIAGEM. ATRIBUIÇÃO DA 

PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação da Associação Sem Limites de 

Bauru, relatando que uma paciente é portadora de doença rara (Síndrome de Arnold-Chiari) e, em 

vista da necessidade de realizar consulta de controle junto ao Institut Chiari & Siringomielia & 

Escoliosis de Barcelona, Espanha, prevista para junho de 2017, requer do Estado custeio de sua 

viagem (e acompanhante), com pagamento de todas as despesas de locomoção e estada. 

Consoante aduz o Procurador, não foi comprovado que o Poder Público foi demandado, nem 

mesmo que recusou tal atendimento e intervenção. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

053. Processo: 1.34.016.001192/2017-15 Voto: 5643/2018 Origem: PRM/ 

SOROCABA-SP  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS (INEP). 

APLICAÇÃO DE PROVAS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidade praticada pelo Instituto Nacional de Pesquisas (INEP), 

consistente na negativa ao direito de hora adicional em prova do ENEM a candidato portador de 

necessidade especial. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 

 

054. Processo: 1.34.029.000130/2013-13 Voto: 5675/2018 Origem: PRM/ 

GUARATING/CRUZEIRO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CONCESSÃO. 

ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar as condições de 

trafegabilidade e segurança dos usuários e dos pedestres que residem no entorno da rodovia BR-

116, sobretudo no intuito de instar a concessionária responsável a fim de que, sob fiscalização e 

aprovação da ANTT,executasse projetos de obras destinadas à implementação de medidas de 

segurança indicadas pela Polícia Rodoviária Federal, quais sejam a) a construção de faixa de 

aceleração para ingresso na via no km 65,230m - sentido São Paulo (Ribeirão de Motas); b) o 
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alargamento/redesenho da alça de ingresso na via, km 71, Município de Aparecida e c) a 

colocação de tela antiofuscante em pontos críticos ao longo da BR-116, entre o Km 0 a 83( sentido 

São Paulo). 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: 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. 

 

055. Processo: 1.35.000.001277/2015-73 Voto: 6014/2018 Origem: PR- 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA . ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. ATRIBUIÇÃO 

DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar eventual acumulação indevida de 

cargos/empregos públicos por parte de empregados da empresa EBSERH - Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares, lotados no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - 

HU/UFS. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos de improbidade 

administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público contra a 

administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral; crimes 

praticados por particular contra a administração pública estrangeira; crimes de responsabilidade de 

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: 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. 

 

056. Processo: 1.35.000.001463/2013-41 Voto: 6001/2018 Origem: PR- 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO 

FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO 

CIVIL (ANAC). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado com a finalidade de 

acompanhar, junto à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a aprovação do Plano Diretor do 

Aeroporto de Aracaju/SE. 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: 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. 

 

057. Processo: 1.16.000.000526/2016-40 Voto: 5633/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADE. CONSELHO FEDERAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA). QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito 

Civil instaurado para apurar irregular exigência imposta pelo Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA) e/ou respectivos conselhos regionais, a diversas instituições públicas 

federais e a diversos servidores públicos dessas instituições ocupantes de cargos não privativos 

de engenheiro ou agrônomo, para que realizem registro para habilitação ao exercício profissional 

e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia pertinente, assim como paguem o respectivo preço ou taxa. 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). 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

058. Processo: 1.16.000.003018/2017-02 Voto: 6006/2018 Origem: PR- DISTRITO 

FEDERAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ASSÉDIO 

MORAL. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de relato 

que a representante estaria sendo removida arbitrariamente do cargo de Adjunta da Chefia da 

Subdivisão de Emergência do Hospital de Forças Armadas (HFA), em razão de suposta 

perseguição dentro do Hospital. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

059. Processo: 1.17.000.001195/2014-66 Voto: 5640/2018 Origem:PR- ESPÍRITO 

SANTO/SERRA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

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

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª REGIÃO - CRTR/ES. 

IRREGULARIDADES EM PROCESSO SELETIVO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no processo seletivo para contratação de 

assistentes administrativos pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 13ª Região, no 

edital 01/2014, tendo em vista as exigências da lei nº 8745/93 e do Decreto nº 4.748/2003. 2. 

Arquivamento promovido sob o fundamento de que foi proposta Ação Civil Pública, em face do 

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 13ª Região. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

060. Processo: 1.17.001.000108/2017-96 Voto: 5681/2018 Origem: PRM/ C.DE 

ITAPEMIRIM-ES  
Relatora: 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 DO ESPÍRITO SANTO (IFES). EVENTUAL 

IRREGULARIDADE QUANTO À ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIRETOR E REITOR 

DO IFES - CAMPUS DE ALEGRE/ES. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar supostas irregularidades no processo de consulta direta para 

a escolha de Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e Diretor Geral do Campus de 

Alegre/ES. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento de que o assunto já foi tratado em 

mandado de segurança impetrado para impugnar as candidaturas de Reitor e Diretor de Campi 

no IFES. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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061. Processo: 1.19.002.000076/2015-82 Voto: 5880/2018 Origem: PRM/ CAXIAS-

MA  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU (FAI). DIFICULDADE 

EM ACESSAR O SISTEMA DE FINANCIAMENTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Eventual irregularidade consistente na dificuldade, por parte dos alunos da FAI, em acessar a 

plataforma para a celebração do contrato perante ao FIES. Isso, em virtude da limitação na 

concessão do FIES para os alunos da citada faculdade, para o primeiro semestre de 2015. 2. 

Questão judicializada. Destaca-se a ACP nº 3675-06.2015.4.01.3807, ajuizada pelo MPF, em 

trâmite na Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, em desfavor da União e do FNDE. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

062. Processo: 1.20.004.000096/2015-12 Voto: 5893/2018 Origem: PRM/ BARRA DO 

GARÇAS-MT  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). CONFLITO FUNDIÁRIO. 

GRILAGEM DE TERRA. DIREITO A POSSE. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual 

irregularidade consistente no conflito fundiário no PA Piracicaba, no município de Confresa/MT, 

em virtude da mesma área ter sido concedida pelo INCRA para pessoas diferentes. 2. Destaca-se 

que a questão criminal segue em curso pela Polícia Civil, no Inquérito Policial nº 0174/2015, cuja 

investigação já teria realizado a prisão de pessoas supostamente ligadas a organização criminosa 

especializada na "grilagem de terra". 3. Ademais, consta na 2ª vara especializada em Direito 

Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, os autos sob nº 39407-53.2013.811.0041, visando elucidar 

possível competência da Justiça Federal; bem como a Ação de Reintegração de Posse nº 39407-

53.2013.811.0041. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

063. Processo: 1.22.003.000043/2015-37 Voto: 6026/2018 Origem: PRM/ 

UBERLANDIA-MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

(UFU).. REAJUSTE ABUSIVO DO VALOR DA REFEIÇÃO NO RESTAURANTE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). DIREITO INDIVIDUAL. . 1. 

Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação de servidores da UFU, noticiando 

suposto reajuste abusivo do valor da refeição no restaurante da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). 2. A Administração da UFU alegou que os servidores da instituição recebem 

auxílio-alimentação, benefício que não pode ser cumulado com o subsídio na tarifa do restaurante 

universitário. Demais disso, a administração da universidade alegou que as refeições do 

restaurante são subsidiadas por recursos provenientes do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), destinado exclusivamente a estudantes. Não se trata de reajuste abusivo, 

mas de término de subsídio por via administrativa. 2. Arquivamento promovido após verificar 

que o caso tem caráter nitidamente individual/sindical associativo e patrimonial, não sendo 

atribuição do MPF. 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 direito individual disponível, cuja defesa - administrativa ou 

judicialmente - incumbe, portanto, ao próprio titular. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM 

DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

04/12/2017. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

064. Processo: 1.22.010.000320/2016-01 Voto: 5770/2018 Origem: PRM/ IPATINGA-

MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Autuação por 

transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Arquivamento promovido sob o 

fundamento de que foi ajuizada ação civil pública contra a empresa. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

065. Processo: 1.22.010.000323/2016-37 Voto: 5976/2018 Origem: PRM/ IPATINGA-

MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

(PRF). DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTUAÇÃO RECORRENTE. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Possível irregularidade consistente no transporte habitual de cargas com 

excesso de peso, por empresa autuada 478 vezes pelo DNIT e 111 pela PRF, no período de 2011 

a 2015. 2. Questão judicializada. Destaca-se a ACP nº 1000211-28.2018.4.01.3814 ajuizada pelo 

MPF, em trâmite na 1º Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ipatinga-MG. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

066. Processo: 1.22.010.000324/2016-81 Voto: 5979/2018 Origem: PRM/ IPATINGA-

MG  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

(PRF). DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Possível 

irregularidade consistente no transporte habitual de cargas com excesso de peso, por empresa 

autuada 469 vezes pelo DNIT e 23 autuações pela PRF, no período de 2011 a 2016. 2. Questão 

judicializada. Destaca-se a ACP nº 1000206-06.2018.4.01.3814 ajuizada pelo MPF, em trâmite 

na 1º Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ipatinga-MG. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

067. Processo: 1.23.000.000408/2016-05 Voto: 5673/2018 Origem: PR- 

PARA/CASTANHAL  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. CONFLITO ENVOLVENDO TRABALHADORES SEM TERRA/POSSEIROS. 

QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a existência 

de conflito agrário entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e suposto 

proprietário da Fazenda Cambará, localizado no município de Santa Luzia/PA. 2 .Arquivamento 
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Promovido sob o fundamento de que o objeto é idêntico ao apurado em ação possessória a qual 

corre perante a Justiça 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

068. Processo: 1.25.012.000069/2016-45 Voto: 5632/2018 Origem: PRM/ GUAÍRA-

PR  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

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

SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito 

Civil instaurado com o objetivo de apurar a ausência de expedição de documentos para o exercício 

da profissão de pescador profissional, por parte dos órgãos responsáveis, para os pescadores 

profissionais da região de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR, conforme portaria expedida nas fls. 47 e 

seguintes. 2. Arquivamento promovido por a questão estar 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

069. Processo: 1.26.000.001916/2015-18 Voto: 6226/2018 Origem: PR- 

PERNAMBUCO  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. BANCAS DE JOGOS DE AZAR. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado com o intuito de reunir elementos sobre eventual descumprimento das 

obrigações estipuladas na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0016030-

22.2007.4.05.8300, pelos réus que ainda não haviam sido demandados em ações de execução, 

com objetivo de subsidiar a promoção do integral cumprimento do julgado. Como forma de dar 

cumprimento à sentença proferida nos autos da ACP que trazia em seu bojo antecipação dos 

efeitos da tutela, foram propostos cinco cumprimentos de sentença, autuados na Justiça Federal 

de Pernambuco. 2. Arquivamento promovido nos seguintes termos: [...] " Constata-se que, neste 

feito, foram colhidas diversas informações policiais sobre o descumprimento da sentença 

proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal na ACP nº 016030-22.2007.4.05.8300, as quais 

deram causa à propositura de cumprimentos de sentença ou municiaram manifestações do MPF 

em execuções já em curso na 1ª Vara Federal de Pernambuco. O objetivo deste procedimento foi 

atingido, tendo sido ajuizadas as execuções pendentes". 3. Questão judicializada. 4. Aplicação do 

Enunciado nº 6, da 1ª CCR, que assim dispõe: "Cabível a homologação do arquivamento quando 

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

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

Público Federal como (co) autor ou interveniente (Ref. IC n. 1.26.002.000109/2011-26, PP n. 

1.34.010.000629/2014-19)." HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 

8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

070. Processo: 1.26.002.000216/2015-88 Voto: 5975/2018 Origem: PRM/ 

CARUARU-PE  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA 

PÚBLICA. BR-232. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (DNIT). DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS (DER). FAIXA 

DE DOMÍNIO DA UNIÃO. COMÉRCIO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual 

irregularidade consistente na ocupação de faixa de domínio da União às margens da BR-232, Km 

113, no povoado Encruzilhada de São João, Bezerros/PE. 2. Questão judicializada. Destaca-se 

Ação de Reintegração de Posse nº 0800189-30.2016.4.05.8302, ajuizada pelo Estado de 
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Pernambuco, em trâmite na 24ª Vara Federal de Caruaru. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

071. Processo: 1.29.010.000231/2015-15 Voto: 5631/2018 Origem: PRM/ SANTO 

ANGELO-RS  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA 

PÚBLICA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado com a 

finalidade de apurar possíveis irregularidades na utilização de bens públicos, consubstanciada no 

cercamento por particulares de terras da União. 2. Arquivamento promovido por estar a 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

072. Processo: 1.33.005.000163/2015-31 Voto: 6019/2018 Origem: PRM/ 

JOINVILLE-SC  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 

HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO 

E ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar ausência de tratamento e acompanhamento médico 

domiciliar, a criança portadora de Hiperglicinemia não - cetótica (paralisia cerebral), tendo em 

vista o não oferecimento do referido tratamento pelo SUS. 2. O Procurador oficiante promoveu 

o arquivamento por verificar que já existe Ação Civil Pública ajuizada para garantir o 

fornecimento gratuito e pelo tempo necessário, do tratamento e acompanhamento médico 

domiciliar para a paciente, com aparelho de auxílio respiratório, aspirador de secreções e 

oxigenação, utensílios próprios para alimentação por sonda de gastronomia, cuidados de 

enfermagem básico e assistência de fisioterapia tanto respiratória quanto motora. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

073. Processo: 1.34.023.000113/2017-60 Voto: 5652/2018 Origem: PRM/ SAO 

CARLOS-SP  
Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. IMÓVEL FUNCIONAL. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). ABANDONO DE IMÓVEL. 

QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instauradopara apurarabandono de 

bem público pertencente aoINSS em São Carlos/SP. 2. O procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que a questão está abrangida por ação judicial. 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). 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

 

074. Procedimento: 1.12.000.000616/2013-37 Decisão: 1384/2018  
Origem: PR-AP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

COMUNIDADE TRADICIONAL. MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO (MDA). REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 

INDIVIDUAIS. FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA). 

ATRIBUIÇÃO DA 6ª CCR. 1. Possível irregularidade consistente na prática de 

regularização de lotes individuais realizada pelo Programa Terra Legal, coordenado 

pelo MDA, no interior da FLOTA, o que terminaria por afetar comunidades 

tradicionais e/ou povos indígenas que vivem na área. 2. Pela regra da especialidade, 

a matéria sujeita-se à revisão da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão 

superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa dos 

direitos e interesses das populações indígenas e relacionados às comunidades 

tradicionais, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO 

CONHECIMENTO, COM REMESSA À 6ª CCR, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 16/11/2017.  

  
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 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

075. Procedimento: 1.12.000.000892/2014-86 Decisão: 1383/2018  
Origem: PR-AP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA 

REFORMA AGRÁRIA. CONFLITO ENVOLVENDO TRABALHADORES 

SEM TERRA/POSSEIROS. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL (CRI). 

INCONSISTÊNCIA DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS RURAIS. CADEIA 

DOMINIAL IRREGULAR. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventuais 

irregularidades nas matrículas nº 147, de 23/06/86, do CRI Amapá, e nº 25, de 

02/05/95, do CRI Tartarugalzinho/AP, ambas relativas à Fazenda Santa Catarina, 

em virtude de irregularidades na cadeia dominial dos imóveis em questão. 2. 

Questão judicializada. Destaca-se que empresa jurídica de celulose ajuizou Ação 

de Reintegração de Posse sob nº 0000126-31.2010.8.03.0005, em trâmite na Seção 

Judiciária do EStado do Amapá 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

076. Procedimento: 1.13.000.000655/2015*69 Decisão: 1382/2018  
Origem: PR-AM  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME 

JURÍDICO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF). EDITAL Nº 

01/2015. QUESTÃO PENDENTE DE SOLUÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. Eventuais irregularidades consistentes na adoção do regime celetista 

dos contratados pelo CRF, em detrimento do regime jurídico único, conforme prevê 

a redação original do art. 39 da Constituição Federal, trazida à baila pela cautelar da 

ADI 2135/2000. 2. questão judicializada. 3. Observa-se, que tramita no Supremo 

Tribunal Federal a ADI 5367/DF, interposta pelo Procurador Geral da República. 4. 

O PGR também ajuizou a ADPF 367/DF, na qual sustenta que não foram 

recepcionadas pela Constituição da República, por incompatibilidade com o art. 39, 

os seguintes dispositivos legais: a) art. 35 da Lei nº 5.766/71; b) art. 19 da Lei nº 
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5.905/73; c) art. 20 da Lei nº 6.316/75; d) art. 22 da Lei nº 6.530/78; e) art. 22 da Lei 

nº 6.583/78; f) art. 28 da Lei nº 6.684/79. 5. Na ADPF 367/DF e na ADI 5.367/DF, 

o PGR formulou os seguintes pleitos: a) aprovação de lei de criação de cargos 

públicos para os conselhos de fiscalização de atividades profissionais, a fim de que 

se adote o regime jurídico estatutário; b) O(s) diploma(s) legal(is) a ser(em) 

elaborado(s) deverá(ão) regular não só a estrutura de cargos dos conselhos 

profissionais, mas também, entre outros aspectos, a situação dos agentes públicos 

admitidos nos quadros autárquicos em descompasso com o art. 39 da CR; c) 

suspensão de concursos públicos e de contratação de pessoal por conselhos de 

fiscalização profissional, até que seja(m) aprovada(s) e sancionada(s) a(s) lei(s) de 

estruturação de cargos dessas entidades, a fim de não perpetuar a situação atual de 

inconstitucionalidade; d) declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade das normas impugnadas na ADI 5.367/DF, mantendo sua vigência por 24 

meses, tempo razoável para que a Presidente da República tome providências 

necessárias a instaurar processo legislativo sobre a matéria, consoante o art. 61, § 1º 

, II, a, da CR, e para que o Congresso Nacional aprove as leis necessárias; e e) 

declaração de não recepção, pela Constituição da República, dos dispositivos legais 

indicados na ADPF 367/DF. 6. É certo que a jurisprudência tem se firmado no 

sentido de que os conselhos de fiscalização profissional, por possuírem natureza 

especial, devem se submeter ao regime jurídico administrativo, razão pela qual, além 

de ter que realizar concurso público para contratação de pessoal sob o regime 

estatutário e promover licitação para contração de obras, serviços, compras e 

alienações (art. 37, incisos II e XXI, da CF), devem respeitar os princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

7. Ocorre que tais autarquias não possuem cargos ou quadro de pessoal criados por 

lei, que, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, é de 

iniciativa privativa do Presidente da República. Isso dificulta, ou mesmo impede, a 

observância do regime jurídico único por essas entidades autárquicas. 8. Assim, não 

se pode exigir, neste momento, que os conselhos de fiscalização profissional adotem 

o regime estatutário, porque a edição de leis criando os cargos e estabelecendo as 

remunerações é o pressuposto necessário para tal exigência, providência que não 

depende de uma atuação, pura e simples, de tais autarquias ou do Ministério Público, 

por meio de outros instrumentos de atuação, sejam judiciais (como a ação civil 

pública) ou extrajudiciais (como o termo de ajustamento de conduta, a 

recomendação, etc). 9. Diante desse quadro de atuação institucional e da 

complexidade que envolve a matéria, não há outra providência a ser adotada, neste 

momento, a não ser aguardar o pronunciamento do STF nos autos da ADC nº 36/DF, 

da ADI 5367DF, do qual, certamente, virá uma solução definitiva para a questão. 10. 

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

077. Procedimento: 1.14.000.002362/2016-60 Decisão: 1377/2018  
Origem: PR-BA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROGRAMA 

JORNALÍSTICO. CONTEÚDO SEXUAL. APÓS APRESENTAÇÃO DE 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Eventual 

irregularidade na veiculação da reportagem "vamos falar de sexo" no programa 

televisivo "Bom Dia Bahia", da TV Aratu, exibido às 7:50 horas, do dia 11 de 

agosto de 2016, em virtude de ter sido apresentado antes da programação infantil, 

o que seria impróprio para crianças e adolescentes, caso elas já estivessem 

aguardando por seus programas. 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 
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CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 16/11/2017.  

  
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 Procuradoria Federal dos Direitos dos 

Cidadãos. 

 

078. Procedimento: 1.14.000.002771/2017-47 Decisão: 1385/2018  
Origem: PR-BA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE E-MAIL 

INSTITUCIONAL. MENSAGEM PARTIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR . 

1. Representação noticiando que servidor da UFRB utilizava o e-mail institucional 

para veicular mensagens de teor partidário, uma vez que encerrava o conteúdo 

dessas com os seguintes dizeres: "Saudações", "Fora Temer" e "Diretas Já", o que 

atenta contra os princípios da administração pública, em especial, o dever de 

imparcialidade. 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: 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. 

 

079. Procedimento: 1.14.001.000829/2017-16 Decisão: 1376/2018  
Origem: PRM/ILHÉUS-BA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SISTEMAS DE COTAS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB). CRITÉRIOS DE 

RESERVA DE VAGAS. EDITAL 26/2017. FRACIONAMENTO DAS VAGAS. 

ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Eventual irregularidade consistente na efetivação dos 

critérios de reserva de vagas para negros e para pessoas com deficiência, divulgados 

no edital do concurso para professor do ensino superior da UFSB, em virtude de a 

ação afirmativa não ter sido concretizada materialmente diante do fracionamento 

prejudicial das vagas. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos 

Cidadãos. 

 

080. Procedimento: 1.14.007.000547/2016-70 Decisão: 1375/2018  
Origem: PRM/VIT. DA CONQUISTA-BA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA (PMCMV). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). INSCRIÇÃO NO 

PROGRAMA. DIFICULDADE EM FINANCIAR OUTRO IMÓVEL. 

IRREGULARIDADE SANADA. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. 1. 
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Representação noticiando irregularidade no PMCMV, em Anagé/BA, em virtude 

de que o representante teria feito inscrição no programa, mas não assinou qualquer 

documento e não recebeu nenhum imóvel, porém seu nome constava como 

beneficiário, o que lhe teria causado dificuldades em financiar imóvel próprio 

perante a CEF. 2. Após diligências, a CEF informou que não havia registros do 

representante, ou de sua esposa, no Cadastro Nacional de Mutuários. Por sua vez, 

o representante afirmou que a CEF teria regularizado a sua situação e que o 

problema foi resolvido. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 04/12/2017.  

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

081. Procedimento: 1.15.000.001798/2017-85 Decisão: 1332/2018  
Origem: PR-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no preenchimento 

de vagas na carreira de Técnico-administrativo em Educação, em concurso público 

realizado pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) no que diz respeito aos direitos 

dos portadores de necessidades especiais. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos 

Cidadãos. 

 

082. Procedimento: 1.15.000.002091/2015-24 Decisão: 1389/2018  
Origem: PR-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO À SAÚDE. REMESSA À PFDC. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado a partir de representação para apurar o trâmite do programa mantido pelo 

poder público federal com fins de fornecimento de leite de composição especial às 

crianças com alergia à proteína do leite da vaca (APLV) cujas famílias sejam 

desprovidas de recursos financeiros para adquiri-lo. A representante limitou-se a 

informar que sua filha, portadora de tal alergia, já aguardava há mais de seis meses 

em fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) sem qualquer perspectiva de 

êxito, muito embora afirme situação de urgência ante situação de desemprego. 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: 

 

 

083. Procedimento: 1.15.002.000459/2013-38 Decisão: 1374/2018  
Origem: PRM/JUAZEIRO NORTE-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS 

UNIDADES DE SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventuais irregularidades 

consistentes no funcionamento de diversos posto de saúde do Programa de Saúde 

de Família do Bairro Pirajá, Juazeiro do Norte, em virtude da ineficiência dos 

serviços de saúde prestados. 2. Questão judicializada. Destaca-se a ACP nº 

0000117-31.2015.4.05.8102 ajuizada pelo MPF, em trâmite na 16ª Vara da justiça 

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

084. Procedimento: 1.16.000.001577/2014-27 Decisão: 1373/2018  
Origem: PR-DF  
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. Eventual irregularidade por parte da RFB, materializada 

pelo descumprimento do Decreto-Lei 1.804/80, que estabelece isenção ao imposto 

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) eis 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, 
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da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "Cabível a 

homologação do arquivamento quando o objeto do procedimento ou do inquérito 

civil, inclusive sob a perspectiva territorial, esteja sob apreciação do Poder 

Judiciário e, nas ações em trâmite na Justiça Federal, atue o Ministério Público 

Federal como (co)autor ou interveniente (Ref. IC n. 1.26.002.000109/2011-26, PP 

n. 1.34.010.000629/2014-19). PELA HOMOLOGAÇÃO.  

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

085. Procedimento: 1.16.000.004118/2016-67 Decisão: 1325/2018  
Origem: PR-DF  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta prática de conduta 

incompatível com função ocupada, realizada por integrante da Comissão de Ética 

Pública da Presidência da República, ao não declarar suspeição em processo 

instaurado, afrontando a Lei 12.813/2013 e a Resolução nº 04/2001. 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: 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. 

 

086. Procedimento: 1.18.000.004254/2016-82 Decisão: 1168/2018  
Origem: PR-GO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

SISTEMA PRISIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). POLÍTICA 

NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS 

PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP). 

ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. Procedimento instaurado para apurar eventuais 

ações ou omissões ilícitas da União, conforme Portaria Interministerial nº 1/2014, 

quanto ao cumprimento da PNAISP no âmbito do SUS, no Estado de Goiás. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

087. Procedimento: 1.18.001.000441/2016-87 Decisão: 1333/2018  
Origem: PRM/ANÁPOLIS-GO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidade na concessão da BR-153, trecho Anápolis/GO - 

Porangatu/GO. 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: 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. 

 

088. Procedimento: 1.20.000.001951/2016-23 Decisão: 1361/2018  
Origem: PR-MT  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ELEIÇÃO PARA CARGO 

DIRETIVO DE UNIVERSIDADE. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO (IFMT). TEMPO EXÍGUO 

PARA CAMPANHA DE ADVERSÁRIOS. BENEFICIO AO CANDIDATO DA 

ATUAL GESTÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade no 

processo eleitoral para reitor e diretor do IFMT, em virtude da gestão atual ter 

disponibilizado apenas 14 dias para a campanha eleitoral. 2. Questão judicializada. 

Destaca-se a ação civil nº 19724-30.2016.401.3600, ajuizada por pessoa física em 

desfavor do citado Instituto, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

089. Procedimento: 1.20.002.000131/2015-13 Decisão: 1360/2018  
Origem: PRM/SINOP-MT  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. (CEMAT). 

IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAR O PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

(PLT). AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO 

DO MPF. 1. Representação noticiando que o Condomínio São José foi selecionado 

pelo PLT, porém, para que a energia chegue à localidade é necessário que os cabos 

de rede passem por dentro de uma fazenda privada que circunda os lotes do 

condomínio. 2. Todavia, o proprietário do citado imóvel não autorizou a passagem 

destes cabos e por isso, a CEMAT encontrou óbice para concluir as instalações 

necessárias. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar 

que a situação a ser tutelada se volta exclusivamente para o interesse individual do 

representante. 4. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

090. Procedimento: 1.21.001.000032/2014-23 Decisão: 1357/2018  
Origem: PRM/DOURADOS-MT  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GRANDE DOURADOS (HU-UFGD). 

EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Possível descumprimento, pelo 

HU-UFGD, da meta quantitativa de exames de tomografia computadorizada 

estabelecida pelo Plano Operativo anexo ao Termo de Contratualização nº 

001/2010, celebrado com o município de Dourados; uma vez que o HU teria 
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recebido valor referente a 1.800 exames de tomografia, porém nenhum exame teria 

sido realizado em 2012. 2. Questão judicializada. Destaca-se a existência de 

Processo Judicial nº 0002469-74.2016.4.03.6, em curso na 1ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Dourados. 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. 

 

091. Procedimento: 1.21.002.000163/2016-62 Decisão: 1334/2018  
Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar precariedade na prestação do serviço de iluminação pública, bem como 

falhas na manutenção do local (matagal, carroceria de caminhão abandonada, 

vagões abandonados, dentre outras condições que favorecem a prática de crimes na 

região) na Rua Custódio Andries, em Três Lagoas/MS, área de pátio ferroviário 

que se encontra sob responsabilidade de concessionária. 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: 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. 

 

092. Procedimento: 1.22.000.001138/2014-17 Decisão: 1356/2018  
Origem: PR-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF). 

AUSÊNCIA DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM TEMPO 

INTEGRAL. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade 

consistente na ausência de farmacêutico responsável técnico, ou farmacêutico 

substituto, em horário integral nos estabelecimentos de farmácias e drogarias, no 

município de Belo Horizonte/MG, em descumprimento ao § 1º do art. 15 da Lei nº 

5.991/73. 2. Questão judicializada. Destaca-se a ACP nº 002409476756-3 ajuizada 

pelo MP-MG, em trâmite na 30ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

093. Procedimento: 1.22.000.001344/2017-70 Decisão: 1354/2018  
Origem: PR-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. 

FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). 

IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO CONTRATUAL. GRAVIDEZ. 

PROBLEMAS DE SAÚDE. BAIXO RENDIMENTO CONTUMAZ. AUSÊNCIA 
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DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Representação noticiando dificuldades no 

restabelecimento contratual perante o FIES, em virtude da representante não ter 

obtido o desempenho acadêmico mínimo necessário para devido aditamento, ou 

seja, superior a 75%. Isso em função de sua gravidez, nascimento do seu filho e 

problemas de saúde. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento por 

vislumbrar que a situação a ser tutelada se volta exclusivamente para o interesse 

individual da 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

094. Procedimento: 1.22.002.000364/2014-61 Decisão: 1329/2018  
Origem: PRM/UBERABA-MG  
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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

095. Procedimento: 1.22.002.000421/2015-92 Decisão: 1352/2018  
Origem: PRM/UBERABA-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA 

FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. BR-050. 

DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 

(DPRF/MG). DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (DNIT). DANO AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. CONDUTA 

NÃO RECORRENTE. 1. Possível dano ao patrimônio público decorrente de 

tráfego de veículos com excesso de peso em rodovias federais. 2. Após diligências, 

a DPRF/MG informou que a empresa foi autuada por duas vezes em veículos 

distintos; enquanto que o DNIT informou não possuir nenhuma notificação de 

autuação ou de penalidade por excesso de peso nos últimos cinco anos. 3. 

Inexistência de conduta recorrente a justificar a atuação do MPF. 4. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

096. Procedimento: 1.22.006.000281/2013-51 Decisão: 1257/2018  
Origem: PRM/PATOS DE MINAS-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA 

FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

(DNIT). POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). ELEVADO NÚMERO DE 

AUTUAÇÕES EM RODOVIA FEDERAL. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Supostos danos causados a rodovia federal por excesso de peso, perpetrados por 
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empresa autuada 15.759 (quinze mil, setecentos e cinquenta e nove) vezes pelo 

DNIT. 2. Questão judicializada. Cinco ACPs foram ajuizadas em face da mesma 

empresa, sendo que três delas tramitam na Subseção Judiciária de Campinas/SP e 

duas na Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG, essas sob nºs 0001034-

53.2012.4.01.3806 e 0001032-83.2012.4.01.3806. Destaca-se que a ACP nº 

0015262-61.2015.4.03.6105, em Campinas/SP, engloba o objeto do inquérito civil 

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

097.. Procedimento: 1.23.007.000020/2014-74 Decisão: 1351/2018  
Origem: PRM/TUCURUÍ-PA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CRIME AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). DEMORA NA 

COMUNICAÇÃO DOS CRIMES AMBIENTAIS. ATRIBUIÇÃO DA 4ª CCR. 1. 

Eventual irregularidade no serviço público federal prestado pelo IBAMA, 

especialmente, quanto aos motivos e responsabilidades na comunicação tardia de 

crimes ambientais, uma vez que há um grande interregno de tempo entre a lavratura 

do auto de infração e a efetiva comunicação ao Ministério Público. 2. Pela regra da 

especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à 

responsabilidade civil por dano ao meio ambiente e nos relacionados ao meio 

ambiente e ao patrimônio cultural, nos termos da Resolução do CSMPF nº 

148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 4ª CCR, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
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 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

098. Procedimento: 1.25.000.004752/2016-91 Decisão: 1346/2018  
Origem: PR-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (CEF). FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO 

ENSINO SUPERIOR (FIES). RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DIFICULDADES DE 

ADITAR CONTRATO ESTUDANTIL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. 

Eventual irregularidade consistente na restrição de crédito estudantil pela CEF, 

impedindo a representante de aditar seu contrato perante o FIES. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar que a situação a ser tutelada se 

volta exclusivamente ao interesse individual disponível da representante. 3. 

Ademais, o aditamento do citado contrato já foi realizado, consoante informado 

pela CEF. 4. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

099. Procedimento: 1.25.009.000047/2015-53 Decisão: 1355/2018  
Origem: PRM/UMUARAMA-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS 

HABITACIONAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CONSTRUÇÃO DE CASAS EM 

TERRENOS IMPRÓPRIOS E ÁREAS DE RISCO. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Representação noticiando diversas irregularidades nas 

construções de casas no Bairro Sonho Meu, subsidiadas pelo PMCMV do Governo 

Federal, em virtude de terem sido construídas em terrenos impróprios e em áreas 

de risco, sujeitas a inundações e enchentes. 2. Questão judicializada. Destaca-se a 

ACP nº 5000974-78.2016.4.04.7004 ajuizada pela Defensoria Pública da União, 

em trâmite na Vara Federal de Umuarama, Seção Judiciária do Estado do Paraná. 

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

100. Procedimento: 1.29.000.002259/2016-97 Decisão: 1367/2018  
Origem: PR-RS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar adequação de estados e municípios aos deveres de 

transparência ativa e passiva, em especial os previstos na lei nº 12.527/2011, Lei 

de acesso à informação e na lei complementar nº 101/2000. 2. Foi expedida a 

Recomendação n.º 186, de 09 de dezembro de 2015,ao Município de Tapes/RS, 

para que fossem regularizadas as pendências encontradas no sítio eletrônico 

implantado, de links que não estão disponíveis para consulta (sem registro ou 

arquivos corrompidos), e promovida a correta implantação do Portal da 

Transparência. 3. Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

conforme deliberado, na reunião realizada em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 

1ª CCR e da 5ª CCR, em que ficou definido que o tema referente à transparência 

nos gastos públicos 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: 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. 

 

101. Procedimento: 1.29.016.000025/2014-74 Decisão: 1289/2018  
Origem: PRM/STA CRUZ DO SUL-RS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). ATRIBUIÇÃO DA 

3ª CCR. 1. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades constatadas 

atrAvés de fiscalização e consultas ao Cadastro Nacional de Transportes 

Rodoviários de Cargas( RNTRC), da empresa limitada, realizadas pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT) quanto aos dados cadastrais da 

referida transportadora e quanto ao pagamento eletrônico de frete. 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: 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. 

 

102. Procedimento: 1.30.001.000771/2016-78 Decisão: 1286/2018  
Origem: PR-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO 

DE CONVÊNIO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidades na aplicação de parte dos recursos destinados 

à execução do Convênio n° 701.380/2008- SEDH/PR, firmado entre associação e 

a Secretaria Especial dos direitos humanos da Presidência da República.2. 

Arquivamento Promovido sob o fundamento de que o resultado principal a ser 

possivelmente atingido com ajuizamento de Ação Civil Pública por improbidade 

administrativa contra os responsáveis pela Associação já foi obtido por meio das 

imposições do TCU, já em fase de cumprimento e com eficácia de título executivo 

extrajudicial. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 16/11/201  

  
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. 

 

103. Procedimento: 1.30.001.001978/2012-36 Decisão: 1280/2018  
Origem: PR-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ 

(HFA). CONCESSÃO DE ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR. 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR . 1. Eventuais irregularidades consistentes no controle 

de plantões realizados por profissionais de enfermagem no HFA/RJ, em virtude do 

pagamento indevido de adicional de plantão hospitalar. 2. No curso da 

investigação, o objeto do procedimento subsistiu, exclusivamente, para investigar 

a acumulação indevida de cargos pela servidora [...]. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
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. 

 

104. Procedimento: 1.30.001.003119/2016-13 Decisão: 1343/2018  
Origem: PR-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. LIMITE DE IDADE . EXÉRCITO BRASILEIRO. FIXAÇÃO DE 

IDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE 

MILITARES TEMPORÁRIOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual 

irregularidade consistente na fixação de limite de idade para participar de concurso 

público, no âmbito da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro, visando 

recrutamento de militares temporários para cargos de nível superior. 2. Questão 

judicializada. Destaca-se a ACP nº 0118257-19.2017.4.02.5101 ajuizada pela PR-

RJ, em trâmite na Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. 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 
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

105. Procedimento: 1.30.004.000026/2014-37 Decisão: 1321/2018  
Origem: PRM/ITALVA-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidade na viabilização do acesso à informação de 

interesse público, bem como social, no município de Italva/RJ, nos termos da Lei 

12.527/2011 e da Lei Complementar nº 131/2009. 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: 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. 

 

106. Procedimento: 1.30.007.000240/2013-82 Decisão: 1392/2018  
Origem: PRM/PETRÓPOLIS-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. RODOVIA FEDERAL. REMESSA À 3A. CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado a partir do desmembramento do PI nº 1.30.007.000190/2013-33, 

visando apurar a inexistência de controladores de velocidade fixos ao longo do 

trecho da BR-040 sob concessão. 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: 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. 

 

107. Procedimento: 1.30.017.000625/2016-73 Decisão: 1342/2018  
Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ  
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 no 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 
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

108. Procedimento: 1.33.000.002731/2016-69 Decisão: 1298/2018  
Origem: PR-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidades pelo fato de 

professores da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, vinculados ao 

Centro de Ciências Jurídicas e submetidos ao regime de dedicação exclusiva 

exercerem atividades remuneradas junto à Fundação José de Arthur Boiteux - 

FUNJAB. 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: 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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109. Procedimento: 1.33.000.003354/2013-32 Decisão: 1141/2018  
Origem: PR-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

(ANTT). OBRAS DO CONTORNO VIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS. 

TRAÇADO PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DA 

3ª CCR. 1. Eventual irregularidade consistente na obra do Contorno Viário de 

Florianópolis/SC, prevista no Contrato de Concessão nº 003/2007, pois seu traçado 

poderia acarretar grandes prejuízos às comunidades do entorno do anel viário; além 

de ser diferente daquele apresentado em audiência pública realizada em outubro de 

2012. 2. Destaca-se que a Procuradora oficiante determinou a instauração de 

Procedimento Administrativo de Acompanhamento visando à fiscalização do 

cumprimento das obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia. 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: 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. 

 

110. Procedimento: 1.33.012.000075/2017-10 Decisão: 1339/2018  
Origem: PRM/S.MIGUEL DO OESTE-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

AUSÊNCIA DE MÉDICOS PERITOS NA AGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA 

SOCIAL (APS). SITUAÇÃO PRECÁRIA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Eventual irregularidade decorrente da insuficiência de médicos peritos na APS em 

São Miguel do Oeste/SC e da falta desses profissionais na APS em Dionício 

Cerqueira/SC. 2. Questão judicializada. Destaca-se a ACP nº 5003080-

40.2017.404.7210. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

111. Procedimento: 1.33.012.000075/2017-10 Decisão: 1339/2018  
Origem: PRM/S.MIGUEL DO OESTE-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

AUSÊNCIA DE MÉDICOS PERITOS NA AGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA 

SOCIAL (APS). SITUAÇÃO PRECÁRIA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Eventual irregularidade decorrente da insuficiência de médicos peritos na APS em 

São Miguel do Oeste/SC e da falta desses profissionais na APS em Dionício 

Cerqueira/SC. 2. Questão judicializada. Destaca-se a ACP nº 5003080-

40.2017.404.7210. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 
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112. Procedimento: 1.34.003.000118/2011-35 Decisão: 1330/2018  
Origem: PRM/BAURU-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. TEMA AFETO 

A OUTRO ÓRGÃO. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. 

ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado após informações 

prestadas pelo Delegado Chefe da Polícia Federal em Bauru, dando conta da 

existência de 31 veículos apreendidos em ocorrências de crimes de tráficos de 

drogas, acautelados no pátio da Delegacia da Polícia Federal em Bauru, sofrendo 

processo de desvalorização, em razão do transcurso do tempo e das inadequadas 

condições de guarda, em pátio descoberto, sob a ação de sol e chuva. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

113. Procedimento: 1.34.009.000485/2017-74 Decisão: 1344/2018  
Origem: PRM/PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA MULHER. ACOMPANHAMENTO À GESTANTE. LEI N. 

11.108/2005. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidade no impedimento de acompanhamento à gestante, por 

ocasião do parto, o que contraria a Lei n. 11.108/2005. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos 

Cidadãos. 

 

114. Procedimento: 1.34.010.000444/2015-87 Decisão: 1338/2018  
Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA 

REFORMA AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). 

INVASÃO DE REGIÃO DESTINADA A REFORMA AGRÁRIA. OCUPAÇÕES 

ANTRÓPICAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade 

consistente nas reiteradas invasões no Assentamento Rural da Fazenda da Barra, 

no município de Ribeirão Preto/SP. 2. Questão judicializada. Destaca-se a Ação de 

Reintegração de Posse nº 0003928-39.2015.403.6102, distribuída à 2ª Vara Federal 

daquele município. 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 
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AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno 

da 1ª CCR).  

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

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

115. Procedimento: 1.34.014.000152/2015-12 Decisão: 1394/2018  
Origem: PRM/S.JOSÉ DOS CAMPOS-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. POLÍCIA FEDERAL. 

PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 

1. Notícia de fato autuada para apurar ilegalidade no edital do concurso público 

para Agente da Polícia Federal que, em tese, não leva em consideração a aptidão 

para o exercício das funções de agente da polícia, por pessoa portadora de visão 

monocular, tendo eliminado o representante em razão da deficiência visual. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

116. Procedimento: 1.34.043.000206/2016-75 Decisão: 1337/2018  
Origem: PRM/OSASCO-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (CEF). AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade consistente no descumprimento do 

Edital de Concurso Público de 2014 da CEF, pois a empresa não teria nomeado os 

candidatos aprovados dentro do número de vagas divulgadas no edital. 2. Questão 

judicializada. Destaca-se a ACP nº 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na 6ª 

Vara do Trabalho em Brasília/DF. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

117. Procedimento: 1.36.002.000040/2017-80 Decisão: 1336/2018  
Origem: PRM/GURUPI-TO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA 

LUZ PARA TODOS (PLT). AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

(ANEEL). ENERGISA. AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. 

QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Representação noticiando ausência de rede 

elétrica na Fazenda Jatobá em Dueré/TO, mesmo tendo realizado o registro nº 

33194/2012, no Programa Luz para Todos. 2. Questão judicializada. Destaca-se a 

ACP 4183-59.2014.4.01.4300 de âmbito regional, ajuizada pela DPU e DPE/TO 

em face da União, Aneel, Eletrobrás, Eletronorte e Celtins (atual Energisa), com o 

intuito de agilizar e efetivar a implantação do PLT no Estado do Tocantins. 3. 

Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim 
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

118. Procedimento: 1.14.006.000121/2015-45 Decisão: 1387/2018  
Origem: PR/SE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXÉRCITO 

BRASILEIRO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. PÁGINA FORA DO AR. 

IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado a partir de representação relatando que se inscreveu em um processo 

seletivo do 28º Batalhão de Caçadores do Exército no Estado de Sergipe, para o 

cargo de Oficial Técnico temporário, na área de enfermagem, mas que teria sido 

impedido de apresentar a documentação requerida, pois a página eletrônica do 

exército na internet ficou fora do ar a maior parte dos dias, impossibilitando o 

conhecimento a respeito da sua convocação. Outrossim, alega que ao entrar em 

contato com o Comando da 6ª Região Militar em Salvador/BA, foi informado que 

perdeu o prazo para levar a documentação e por conta disso foi desclassificado do 

certame. 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. Ressalta-se a informação prestada pelo representado de que não 

houve qualquer outra reclamação por parte dos candidatos da 4ª chamada, de que o 

site da 6ª Região Militar ficou "fora do ar" na data e nos horários mencionados pelo 

representante e, tanto é verdade, que dos 5 (cinco) candidatos convocados para 

análise curricular, a maioria compareceu e realizou aquela fase da seleção, tratando-

se a presente situação de erro do candidato. 4. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

119. Procedimento: 1.16.000.000902/2015-15 Decisão: 1390/2018  
Origem: PR/DF  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MÍNIMA. EDITAL Nº 01/2015. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação relatando 

ilegal a exigência de Mestrado para ocupação do cargo de Jornalista, contida no 

Edital nº 01/2015, de abertura de concurso público para o INMET. O representante 

afirma que tal exigência restringe o perfil do candidato a um grupo muito 

específico, já que no Brasil existem apenas três programas de pós-graduação em 

Jornalismo, o que caracterizaria reserva de mercado. 2. Promovido o arquivamento 

dos autos sob o fundamento de que houve a propositura de Ação Civil Pública (JF-

PA-0013744-12.2015.4.01.3900-ACP) perante a Seção Judiciária do Estado do 

Pará, para eliminação das cláusulas editalícias que preveem tal pré-requisito 

enquanto não houve lei específica que o legitime. 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).  
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

120. Procedimento: 1.22.000.003932/2015-86 Decisão: 674/2018  
Origem: PR/MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SEGURANÇA E 

EFICÁCIA DE MEDICAMENTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de colher subsídios acerca da 

eficácia da substância fostoetanolamina no tratamento do câncer, com vistas à 

eventual possibilidade de disponibilização do referido medicamento pelo SUS. 2. 

O Supremo Tribunal Federal deferiu liminar na ADI nº 5.501, para suspender a 

eficácia da Lei nº 13.269/2016, que autorizava a disponibilização da substância em 

pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

121. Procedimento: 1.29.002.000219/2017-71 Decisão: 1663/2018  
Origem: PRM/Caxias do Sul  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

(SAMU). MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS. AUSÊNCIA DE 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Inquérito Civil instaurado em razão de representação relatando que as Unidades de 

Suporte Básico da Vida Terrestre (USBs) de Caxias do Sul/RS não contam com 

enfermeiro, mas apenas auxiliar ou técnico de enfermagem. Outrossim, informou 

o representante que apenas a Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre 

(USA) possui enfermeiro, o que contraria a Portaria MS/SAS nº 356/2013 e a 

Resolução CONFEN nº 379/2011. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

122. Procedimento: 1.30.001.003520/2014-83 Decisão: 740/2018  
Origem: PR/RJ 

 
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA MAIS 

MÉDICOS. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E 

MONITORAMENTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar supostas irregularidades no Programa Mais Médicos, 

consistentes em ausência de fiscalização, supervisão e monitoramento dos médicos 

estrangeiros e inexistência de avaliação periódica. 2. O objeto dos presentes autos 

é tratado na ACP nº 0112499-64.2014.4.02.5101, ajuizada pelo Conselho Regional 

de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), perante a 3ª Vara Federal 
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da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

 

123. Procedimento: 1.33.003.000176/2017-91 Decisão: 353/2018  
Origem: PRM/Criciúma/SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

SITUAÇÃO DE ESTRANGEIRO. REMESSA À SECRETARIA DE 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para investigar irregularidade ante a permanência de estrangeiro no país. 

Constatou-se que o uruguaio possivelmente estaria em situação irregular. 2. O 

Procurador Oficiante promoveu o arquivamento após verificado que o estrangeiro 

preenche os requisitos para regularizar sua estada e permanência no Brasil, uma 

vez que durante as investigações realizadas constatou-se que é uruguaio e deu 

entrada no Brasil em 01/05/2016, pelo ponto de migração terrestre em Chuí/RS, na 

condução de turista (Certidão de Movimentos Migratórios fl. 30). Verificou-se, 

também, que ele não possui antecedentes criminais, conforme as certidões de fls. 

38 e 39v. Assim sendo, o estrangeiro reúne todos os requisitos necessários, 

estabelecidos no Decreto n. 9.089/2017, para que requeira a concessão de 

residência no Brasil. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 

SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. 

  
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 Secretaria de Cooperação Internacional.. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às doze horas e quarenta e cinco 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 

 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro Titular 

 

DENISE VINCI TULIO 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro Titular 

 

WELLINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM 

Procurador Regional da República 

Membro Suplente 

 

SÔNIA MARIA DE ASSUNCAO MACIEIRA 

Procuradora Regional da República 

Membro Suplente 

 

MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro Suplente 

 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA 

Secretário Executivo 
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3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00295125-2018| 

EDITAL Nº 1, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Convocação para preenchimento de vaga no Grupo de Trabalho Mercado de 

Capitais, Defesa da Concorrência e Propriedade Intelectual 

 

O COORDENADOR DA 3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos 

dos artigos 61 e 62, inc. II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o disposto no artigo 26 do Regimento Interno, na 

Instrução Normativa nº 02/2016/3ªCCR, de 10 de março de 2016, e na Portaria nº 12/2013/3ªCCR (etiqueta: PGR – 00250768/2013), estabelece e 

RESOLVE tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 1 (uma) vaga para atuação no Grupo de Trabalho Mercado de Capitais, Defesa 

da Concorrência e Propriedade Intelectual da 3ª CCR. 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O objeto deste Edital é preencher 1 (uma) vaga para composição do Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais, Defesa da 

Concorrência e Propriedade Intelectual, que tem como função auxiliar a 3ª CCR no planejamento e cumprimento de sua tarefa de coordenação, mediante 

a proposição de instrumentos, implementação de projetos, além de medidas e dinâmicas relativas ao incremento da eficácia da atuação ministerial no 

âmbito do mercado de capitais e da defesa da concorrência. 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 04 de junho e 18 de junho de 2018 e deverão ser feitas por meio de formulário 

(anexo I) a ser encaminhado ao e-mail da Assessoria de Coordenação da 3ª CCR: coordenacao-3ccr@mpf.mp.br. 

2.2 Informações complementares poderão ser obtidas também pelo e-mail coordenacao-3ccr@mpf.mp.br. 

 

3. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

3.1 A escolha dos membros do Grupo de Trabalho obedecerá aos seguintes critérios, que serão aplicados sucessivamente, consoante 

art. 5º, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 2/2016/3ªCCR: 

I – atuar em investigação na área de interesse do grupo, na época do lançamento do edital; 

II – atuar na área de consumidor e ordem econômica; 

III – ser mais antigo na carreira; 

IV – ter mais idade. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 Os Grupos de Trabalho da 3ª CCR são regulamentados pela Instrução Normativa 3ª CCR nº 2, de 10 de março de 2016 (etiqueta: 

PGR–00067886/2016), disponível na página da 3ª Câmara na intranet (aba “documentos”). 

 

JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª CCR 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO PARA COMPOR GRUPO DE TRABALHO DA 3ª CCR 

 

NOME DO CANDIDATO: 
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 
 

 

DATA DE NASCIMENTO: _______/_______/_______ 

 

DATA DE INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: _______/_______/_______ 

 

EIXO TEMÁTICO DE INTERESSE: 

(MARQUES QUANTOS QUISER) 

(  ) MERCADO DE CAPITAIS 

(  ) DEFESA DA CONCORRÊNCIA  

(  ) PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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TRABALHA EM ALGUM PROCEDIMENTO RELACIONADO COM A MATÉRIA OBJETO DESTE EDITAL? QUAL? 

 

 

 

 

ATUA NOS OFÍCIOS DO CONSUMIDOR E DA ORDEM ECONÔMICA? SE AFIRMATIVO, QUANTO TEMPO? 

 

 

 

 

_______/_______/2018 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00006606-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 11 DE MAIO DE 2018 

 

PP nº 1.11.001.000518/2017-51 

 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da República, e nos artigos 1°, 2°, 5°, I, h, e III, da Lei Complementar n. 

75/93, e nos artigos 1º, 25, IV, a, e 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93; 

2. 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, conforme preceitua o art. 127, da Constituição 

da República; 

3. CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 

PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia; 

4. CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do 

artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, 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; 

5. CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do 

artigo 27, parágrafo único, IV, Lei n. 8.625/93, e artigo 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

6. CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na 

forma do artigo 205, da Constituição da República; 

7. CONSIDERANDO que o artigo 206 da CRFB/88 garante que o ensino será ministrado com a observância de princípios, 

constitucionalmente assegurados, do qual se destaca o princípio da garantia do padrão de qualidade, firmado no inciso VII; 

8. CONSIDERANDO que, inclusive, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

em responsabilidade da autoridade competente, conforme preconiza o artigo 208, § 2º, da CRFB/88; 

9. CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso 

e permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I da CRFB/88, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 

ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais de crianças e adolescentes; 

10. CONSIDERANDO o tempo em que o aluno permanece diariamente em sala de aula, sendo, portanto, de grande importância que 

as construções escolares sejam pensadas nesses termos, proporcionando aos seus alunos boas condições de aprendizagem; 

11. CONSIDERANDO também: a) a relevância do espaço escolar no desenvolvimento da aprendizagem; b) a necessidade de 

adequação do tipo de atividade ao local em que foi instalada, bem como do conforto ambiental oferecido; e c) a importância da função social da escola; 

12. CONSIDERANDO igualmente, que tão importante quanto construir escolas adequadas é manter as suas dependências e 

equipamentos em boas condições de uso, conservação e limpeza; 

13. CONSIDERANDO que as informações colhidas através do termo de vistoria das condições aparentes de edificação escolar, 

realizado na visita realizada à ESCOLA MANOEL JOÃO DA SILVA da rede municipal de ensino, localizada no povoado Carrasco (Comunidade 

Quilombola), necessita de manutenção adequada urgente nas suas estruturas físicas; e 

14. CONSIDERANDO ainda a necessidade de garantia de infraestrutura mínima para as crianças e adolescentes matriculados nos 

estabelecimentos de ensino em questão, de forma a não expor a risco a sua integridade física ou comprometer o processo de aprendizagem, o que exige 

a adoção de medidas céleres por parte do Município de Arapiraca, a fim de assegurar padrões mínimos e dignos de funcionamento às unidades da rede 

pública de ensino; 

15. CONSIDERANDO, por fim, que no Ofício nº 423/2018-GAB/SMEDE (fls. 32 do procedimento em epígrafe), a Secretária de 

Educação e Esporte do Município de Arapiraca afirmou que estaria prevista manutenção, consistente em pintura, retelhamento, revisão das redes elétricas 

e hidráulica, reposições (portas, torneiras, fechaduras, lavatórios), a ser executada entre os meses de março a junho de 2018; 

16. RECOMENDA ao Sr. Prefeito Municipal e ao Sra. Secretária de Educação e Esporte do Município de Arapiraca/AL que: 
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a) encaminhe ao Ministério Público Federal a documentação resultante do levantamento e cronograma de atividades para reformas e 

adequações de infraestrutura a ser realizada na escola ESCOLA MANOEL JOÃO DA SILVA da rede municipal, preferencialmente instruída com laudo 

técnico produzido por engenheiro e arquiteto, devidamente inscritos no CREA, juntamente com o auxílio de outros profissionais necessários a produzir 

um relatório completo das áreas que necessitam sofrer manutenção e/ou reformas estruturais nas suas dependências físicas, contemplando, além das 

deficiências citadas pela própria escola, nos termos do Ofício nº 423/2018-GAB/SMEDE reproduzido acima, as condições referidas no termo de vistoria 

(em anexo). Tais laudos deverão ser devidamente encaminhados ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data 

presente; 

b) elabore cronograma para a realização das referidas reformas e manutenção de acordo com as especificações dos respectivos laudos, 

especificando o prazo de início e do final das obras de cada escola, que não deverá ultrapassar, de forma geral, o período máximo de 180 (dias), o qual 

deverá ser encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no prazo de 30 dias, a contar do encaminhamento dos laudos técnicos; 

c) com base nos laudos técnicos produzidos e no cronograma formulado, realizar as reformas e manutenção das estruturas físicas das 

escolas listadas acima, nos prazos indicados, encaminhando ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, relatório detalhado sobre as obras realizadas, 

mensalmente, a contar do primeiro prazo estipulado para o início das obras; 

d) encaminhamento ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, cronograma de obras, no prazo máximo de 30 dias, a contar da presente 

data. 

17. Adverte-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

18. Encaminhe-se a presente recomendação ao Município de Arapiraca, bem como cópia à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF e à liderança da comunidade, para ciência. 

19. Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal. 
 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00023083-2018| 

PORTARIA N° 14, DE 1º DE JUNHO DE 2018 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público 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 conforme dispõe o 

artigo 1° da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347, 

de 24 de julho de 1985, a qual disciplina a ação civil pública; 

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 as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão, conforme artigo 1º, inciso I, da 

Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001689/2017-32 instaurado para apurar irregularidades na execução do 
Programa Melhor em Casa; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde informou que as Equipes habilitadas pelo estado do Amazonas encontram-se em 
situação regular, com 08 (oito) Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMADs) implantadas; 

CONSIDERANDO que a SUSAM informou a contratação de empresa, em caráter emergencial para a garantia de continuidade do 
atendimento domiciliar no âmbito do Programa Melhor em Casa; 

CONSIDERANDO, ainda, que a Secretaria informou a elaboração de rota para a continuidade do atendimento dos pacientes mais 
graves assistidos pelo Programa, dentre os 504 pacientes cadastrados; 

CONSIDERANDO que é essencial a verificação da regularização no atendimento dos pacientes inscritos no Programa e, também, as 

medidas adotadas pelo Estado do Amazonas para o atendimento dos 402 pacientes que aguardavam visita para admissão quando da remessa de 
informações a este órgão ministerial; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL apurar possíveis irregularidades na execução do Programa Melhor em Casa no Estado do 

Amazonas. 

Para isto, determina-se: 

1. Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 

2. Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnica administrativa, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 

3. Expeça-se ofício à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas – SUSAM, solicitando informações atualizadas sobre a execução 

do Programa Melhor em Casa no Estado, em especial sobre a regularização das visitas, da disponibilidade de veículos para as equipes promoverem 

atendimentos e da avaliação para a admissão dos pacientes que estavam na espera por inclusão no Programa, expondo o quantitativo remanescente de 

pacientes que aguardam avaliação. 

 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00023073-2018| 

PORTARIA N° 15, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público 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 conforme dispõe o 

artigo 1° da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347, 

de 24 de julho de 1985, a qual disciplina a ação civil pública; 

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 as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão, conforme artigo 1º, inciso I, da 

Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001363/2017-13 instaurado para apurar irregularidades no fornecimento 

de merenda escolar na Escola Municipal Jacira Souza de Oliveira, localizada no Projeto de Assentamento São Francisco, no município de Canutama; 

CONSIDERANDO que persiste a necessidade de esclarecimento quanto objeto do apuratório, existindo nos autos ofício não 

respondido pela municipalidade; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL apurar irregularidades no fornecimento de merenda escolar em escola da rede pública de ensino 

de Canutama, AM. 

Para isto, determina-se: 

1. Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 

2. Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnica administrativa, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 

3. Considerando-se a existência de ofício não respondido pelo município de Canutama, designe-se responsável pela cobrança da 

resposta, sem prejuízo da reiteração formal do ofício em caso de insucesso devidamente certificado. 

 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00033808-2018| 

PORTARIA Nº 2, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Resumo: Suposta utilização irregular de redes sociais geridas por órgãos estaduais, especialmente secretarias estaduais do governo do Estado da 

Bahia. 

Possível (is) responsável (is): A apurar 

Interessado: Ministério Público Eleitoral 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional Eleitoral Substituto, no exercício das atribuições elencadas no 

artigo 129, incisos VI e IX, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, I, e 8º, V, da Lei Complementar nº 75/1993, e 

CONSIDERANDO os fatos noticiados na Notícia de Fato nº 1.14.000.001687/2018-97, que trata de suposta utilização irregular de 

redes sociais geridas por órgãos estaduais, especialmente secretarias estaduais do governo do Estado da Bahia; e 

CONSIDERANDO que os fatos relatados podem configurar propaganda irregular (art. 57-C, §1º, II, da Lei nº 9.504/97); 

RESOLVE, com lastro na Portaria n.º 692/2016, expedida pela Procuradoria-Geral da República, instaurar PROCEDIMENTO 

PREPARATÓRIO ELEITORAL visando à apuração do fato e suas circunstâncias. 

Autue-se e se publique. 

À conclusão, imediatamente. 
 

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 

Procurador Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00004293-2018| 

PORTARIA Nº 10, DE 5 DE JUNHO 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 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n° 75/1993; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público; 
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f) Considerando que os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.14.007.000917/2014-15 revelam possíveis irregularidades na 

contratação de mão de obra por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, preterindo candidatos aprovados em concurso público. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 

23/2007: “Contratação Irregular de Terceirizados. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Concurso Público. Município de Itapetinga/BA”. 

Determina, ainda: 

a) Que seja comunicada a 1ª CCR a respeito do presente ato; 

 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00003148-2018| 

PORTARIA Nº 22, DE 1º DE JUNHO DE 2018 

 

Natureza: Tutela Coletiva. Órgão Revisor: 5ª CCR 

 

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

pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 

administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 

necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo FNDE ao 

Município de Itiúba/BA, à conta do Programa PROJOVEM CAMPO, no período de 2014 a 2016, atribuídas ao representado Silvano Santos Carvalho 

(ex-prefeito); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art. 4º, 

I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 

convicção acerca da matéria versada, devendo o cartório desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio, autuá-la, afixá-

la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007; 

Objeto da investigação: Apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo FNDE ao Município de 
Itiúba/BA, à conta do Programa PROJOVEM CAMPO, no período de 2014 a 2016, atribuídas ao representado Silvano Santos Carvalho (ex-prefeito); 

Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

 

ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006814-2018| 

PORTARIA Nº 26, DE 5 DE JUNHO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.001173/2018-00, foi autuada com vistas a apurar notícia de irregularidades na 

contratação da empresa JSS Comércio Varejista de Combustível Ltda. pelo Município de Ruy Barbosa (Pregões Presenciais nº 011/2014, nº 017/2015 e 

nº 007/2016); 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando o cumprimento das 

diligências dispostas no respectivo despacho de instauração, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada 

pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, I. 
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Comunique-se a instauração do presente ICP à 5ª CCR. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

  MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00045518-2018| 

PORTARIA Nº 202, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, todos da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que regula o Inquérito Civil Público; 

Instaura Inquérito Civil procedente do desmembramento do IC nº 1.16.000.001373/2018-10, para apuração de eventual irregularidade 

na liberação comercial de sementes geneticamente modificadas tolerantes a isoxaflutole. 

A fim de instruir o inquérito civil, determina: 

1. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 

2. a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico 

e Cultural. 

 

CAROLINA MARTINS MIRANDA DE OLIVEIRA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00045520-2018| 

PORTARIA Nº 203, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, todos da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que regula o Inquérito Civil Público; 

Instaura Inquérito Civil procedente do desmembramento do IC nº 1.16.000.001373/2018-10, para apuração de eventual irregularidade 

na liberação comercial de sementes geneticamente modificadas tolerantes a dicamba. 

A fim de instruir o inquérito civil, determina: 

1. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 

2. a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico 

e Cultural. 

 

CAROLINA MARTINS MIRANDA DE OLIVEIRA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00045521-2018| 

PORTARIA Nº 204, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, todos da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que regula o Inquérito Civil Público; 

Instaura Inquérito Civil procedente do desmembramento do IC nº 1.16.000.001373/2018-10, para apuração de eventual irregularidade 

na liberação comercial de sementes geneticamente modificadas tolerantes a ariloxifenoxipropionatos. 

A fim de instruir o inquérito civil, determina: 

1. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 

2. a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico 

e Cultural. 
 

CAROLINA MARTINS MIRANDA DE OLIVEIRA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00045513-2018| 

PORTARIA DE ADITAMENTO DE 4 DE JUNHO DE 2018 
 

Adita a PORTARIA Nº 152, DE 26 DE ABRIL DE 2018. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 
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Considerando a necessidade de se retificar o resumo dos autos, uma vez que a nova síntese guarda melhor adequação ao objeto do 

Inquérito Civil. 

Adito a PORTARIA Nº 152, DE 26 DE ABRIL DE 2018, que instaurou o Inquérito Civil nº 1.16.000.001373/2018-10, nos seguintes 

termos: 

RESUMO: Apuração de eventual irregularidade na liberação comercial se sementes geneticamente modificadas tolerantes a 

imidazolinonas. 

ENVOLVIDO: A APURAR 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Determina: 

1. a publicação desta Portaria, como de praxe, e a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

CAROLINA MARTINS MIRANDA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-CIT-ES-00002694-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 11 DE MAIO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições plenas deste 1º Ofício Criminal e Cível, firmadas por distribuição automática via Sistema Único; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório (PP) Nº 1.17.001.000227/2017-49 e que o mencionado procedimento 

administrativo já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha 

logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou embasar a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da 

Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a realização de diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a 

regularização formal do feito; 

RESOLVE: 

CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF Nº 87/2010, referido Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, 

para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde de Alegre/ES, constatadas no processo Nº 25000.006151/2005-15, resultante da 

auditoria Nº 5269 do Ministério da Saúde. 

DESIGNAR o servidor Abenilton Hipólito de Araújo Junior, técnico administrativo, matrícula Nº 19293-0, para funcionar como 

secretário, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Criminal e Cível da 

PRM/CIT/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 

1.envie-se o presente ao SJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto do feito, 

destacado nesta Portaria em itálico; 

2. promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF Nº 

87/2010; 

3. requisite-se da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) que 

preste informações atualizadas sobre o objeto dos autos, acompanhadas da documentação comprobatória pertinente, esclarecendo, notadamente, se: i. os 

autos de nº 25000.006151/2005-15 já foram encaminhados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS); ii. se já foi instaurado procedimento de Tomada de 

Conta Especial (TCE) com vistas a receber o valor de R$ 10.593,35 (dez mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) que é devido 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Alegre/ES. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento. 

CIÊNCIA à 1ª CCR/MPF. 
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00003303-2018| 

PORTARIA Nº 21, DE 25 DE MAIO DE 2018 
 

NF n.º 1.18.003.000025/2018-21 
 

O Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 

República, considerando o prazo de tramitação do presente procedimento, e que ainda há necessidade de realização de diligências, determino sua 

conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. 

Assim, DETERMINO: 

a) a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é: Apurar suposta irregularidade praticada pelo INSS na 

concessão de benefícios de pensão por morte. 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 1ª CCR, para os 

fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Elaine Cristina Agustini Vaz. 

 

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MEDEIROS 

Procurador da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-BCB-MA-00001831-2018| 

PORTARIA Nº 19, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

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 a sua garantia na forma do art. 129, inciso 

II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que, dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público, compreende-se a defesa da moralidade 

administrativa e do patrimônio público e social (art. 5º, III, “b”, e V, “b”, da Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelos direitos assegurados na Constituição Federal 

relativos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, consoante o disposto no art. 5º, V, alínea “b” da Lei 

Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incube defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

CONSIDERANDO o objeto de investigação do Procedimento Preparatório nº 1.23.001.000557/2017-37, que apura possível 

irregularidade na concessão do benefício de bolsa família da senhora Maria Aldeide Rodrigues (NIS 20124761563). 

CONSIDERANDO, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente os princípios da moralidade e da transparência que norteiam a 

Administração Pública; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº. 1.23.001.000557/2017-37 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “apurar possíveis 

irregularidades na concessão do benefício de bolsa família da senhora MARIA ALDEIDE RODRIGUES NIS 201224761563”. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

 

DIEGO MESSALA PINHEIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00002782-2018| 

PORTARIA Nº 22, DE 5 DE JUNHO DE 2018 

 

O Ministério Público Federal, pela procuradora da República signatária, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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 
para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000218/2017-83, que apura denúncia de morte em larga escala de 
peixes e outras espécies, decorrentes da atividade da Usina Hidrelétrica de Estreito/MA. 

Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 

 

CATARINA SALES MENDES DE CARVALHO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00003923-2018| 

PORTARIA Nº 39, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 5º, incisos II, alínea “d”, e III, alínea “d”, 6º, inciso VII, alínea “b”, e 7º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF n.º 87/2006; 

CONSIDERANDO a autuação e os elementos constantes do Procedimento Preparatório n. 1.20.001.000177/2017-12; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto “Relatório final da auditoria n.º 17232 do Ministério da Saúde em Mato 
Grosso, referente à Drogaria Vitale LTDA-ME – Município de Mirassol D'Oeste/MT”. 
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Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª Câmara de Combate à Corrupção (5ª CCR). 

Cumpra-se o quanto disposto no despacho anexo. 

 

PALOMA ALVES RAMOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00003927-2018| 

PORTARIA Nº 40, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 5º, incisos II, alínea “d”, e III, alínea “d”, 6º, inciso VII, alínea “b”, e 7º, inciso 

I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF n.º 87/2006; 

CONSIDERANDO a autuação e os elementos constantes do Procedimento Preparatório n. 1.20.001.000170/2017-92; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto “apurar a regularidade fundiária do Assentamento Sararé, em razão da 

comunicação de ocupação indevida de um lote”. 

Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 1ª Câmara de Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral 

(1ª CCR). 

Cumpra-se o quanto disposto no despacho anexo. 

 

PALOMA ALVES RAMOS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00016706-2018| 

DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

Autos n. 1.21.000.000700/2017-75. Inquérito Civil 

 

1. Objeto: 

1.1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul declinou a atribuição do Inquérito Civil n. 34/2015 para o Ministério 

Público Federal, em razão de ter verificado a presença de verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde (fls. 80-84). 

1.2. Consoante Portaria IC 105/2017 (fl. 87), o presente Inquérito Civil foi instaurado com o fito de “apurar, quanto ao Município de 

Bandeirantes-MS, a notícia de: (i) não repasse aos agentes comunitários de saúde (ACS) da parcela extra prevista no art. 3º, parágrafo único, da Portaria 

MS/GM 1.599/2011; e (ii) não emprego das verbas recebidas pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) na compra de 

materiais/equipamentos para o desempenho das atividades dos ACS”. 

2. Elementos: 

2.1. Juntou-se os extratos extraídos da transparência do portal do FNS (fls. 91-97); 

2.2. A representante, Daiana Faria de Oliveira, enviou e-mail a este órgão informando que (fl. 103): (i) o Secretário Municipal de 

Saúde, Gilvan Gonçalves, comprou algumas coisas e mandou fazer uniformes para os agentes comunitários de saúde; (ii) em abril de 2016 foi pago, pela 

primeira vez, o incentivo do PMAQ; (iii) em 2017 começou a ser pago 20% de adicional de insalubridade para a categoria; e (iv) a única dúvida que 

restava por parte das representantes seria o direito ao 14º salário, já que nunca desfrutaram do benefício. 

2.3. Sobre o 14º salário, a Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes-MS, por meio do Ofício 00445/2017/SMS, informou que 

(fls. 111-115): (i) não há qualquer previsão no ordenamento jurídico brasileiro de um direito dos agentes comunitários de saúde fazerem jus ao 

recebimento de um 14º salário; e (ii) os atos normativos que tratam da assistência financeira complementar (AFC) repassada pela União aos demais entes 

federados não fazem menção a existência de um 14º salário, nem tampouco que os recursos repassados devam compor um salário extraordinário para os 

ACS. 

Sobre o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), informou que: (i) o incentivo é pago em parcela única, de caráter 

variável, de acordo com a nota de desempenho de cada equipe, realizada por avaliação externa do Ministério da Saúde e que este incentivo está sendo 

devidamente repassado aos servidores das unidades de saúde, fazendo referência aos contracheques anexos (fls. 117-147). Encerrando sua comunicação, 

a Secretaria informou que a Prefeitura fornece protetor solar, bicicletas e materiais de apoio para a execução dos trabalhos dos ACS's, encaminhando: (i) 

cópia de contracheques dos últimos doze meses das representantes (fls. 117-147); e (iii) tabelas com número de Agentes Comunitários de Saúde 

vinculados ao Município, no período de 2014 até 2017, qual seja: 

Unidade de Saúde da Família I – CNES: 2536439 
 

ANO QUANTITATIVO 

2014 5 

2015 5 

2016 5 

2017 5 
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Unidade de Saúde da Família II – CNES: 2536447 

 

ANO QUANTITATIVO 

2014 6 

2015 6 

2016 6 

2017 6 

 

2.4. O Ministério da Saúde, por intermédio do Ofício nº 353-SEI/2017/SAS/ASJUR/SAS/GAB/SAS/MS, enviou a Nota Técnica nº 

11-SEI/2017-CGGAB/DAB/SAS/MS, sobre os agentes comunitários de saúde e o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) (fls. 149-

152). 

2.5. Posteriormente, o Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 465-SEI/2017/SAS/ASJUR/SAS/GAB/SAS/MS, enviou a Nota 

Técnica nº 46-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, contendo (fls. 154-156): (i) informação sobre a destinação da parcela extra prevista no art. 3º, parágrafo 

único da Portaria MS/GM 1599/2011, especificamente, quanto a possibilidade de outra destinação que não o repasse aos agentes comunitários de saúde; 

(ii) informação sobre o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), especificamente, quanto à possibilidade de outra destinação que não 

a aquisição de materiais/equipamentos para o desempenho das atividades dos agentes comunitários de saúde; e (iii) informação sobre o termo de adesão 

do município de Bandeirantes/MS ao PMAQ, bem assim eventual termo de desligamento ou documento equivalente. 

3. Análise 

3.1. Sobre a destinação de parcela extra prevista na Portaria MS/GM 1599/2011, na Nota Técnica nº 11, o Ministério da Saúde 

esclareceu que, as Portarias ao fixarem valores de incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde, não atrelavam este 

recurso de custeio ao pagamento de piso salarial deste profissional, bem assim definiam um acréscimo a tal repasse no último trimestre de cada ano, com 

base no número de ACS registrados. Porém, ambos os repasses financeiros são a título de incentivo para o custeio da implantação da estratégia ACS, não 

se tratando de um valor alusivo ao piso salarial de tal categoria profissional (fl. 151). 

3.2. Sobre o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), o Ministério da Saúde, na Nota Técnica nº 11, informou que 

o piso referente ao PMAQ é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias realizadas no âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, tendo a Portaria 204/2007 estabelecido ainda que a gestão municipal poderá aplicar os recursos em qualquer despesa no âmbito da Atenção Básica. 

Finalizando a Nota Técnica nº 11, o Ministério juntou a Portaria 1.658/2016 que trata da homologação das equipes participantes ao 3º ciclo do PMAQ, 

esclarecendo que o município de Bandeirantes-MS teve adesão de suas 2 equipes, ou seja, 10% de adesão ao 3º ciclo do PMAQ (fls. 151-152). 

3.3. Na Nota Técnica nº 46, o Ministério da Saúde confirmou que a decisão sobre o destino dos recursos provenientes do PMAQ, 

bem como sobre o repasse para os profissionais da Atenção Básica, é de responsabilidade e autonomia da gestão municipal. 

3.4. Do e-mail encaminhado pela representante Daiana Faria de Oliveira, das informações contidas no Ofício n. 00445/2017/SMS 

encaminhado pela Secretaria de Saúde, e dos contracheques anexos (fls. 117-147), denota-se que desde junho de 2017 os Agentes Comunitários de Saúde 
recebem verbas intituladas de “GRAT. MUN. ACSN 590/2002”, “GRAT. INC. GOV/MS” e “INSALUBRIDADE DET. JUDICIAL” (fls. 117-147). 

3.5. Ademais, o Ministério da Saúde destaca que a gestão municipal, por meio de legislação específica, é quem determina quais 

profissionais poderão receber o incentivo, assim como o valor e periodicidade do pagamento (fl. 154). Considerando esse argumento e o que foi exposto 

pela Secretaria Municipal de Saúde (fls. 111-115), tem-se que o Município de Bandeirantes-MS não possui referida lei, motivo pelo qual atualmente os 
Agentes Comunitários de Saúde não fazem jus ao 14º salário. 

3.6. Desse modo, observando os documentos que registram os repasses do FNS ao Município de Bandeirantes-MS (fls. 91-97), bem 

assim os elementos de informação supramencionados, conclui-se que: (i) a parcela extra prevista no art. 3º, parágrafo único, da Portaria MS/GM 

1.599/2011, não vincula o valor repassado ao Município a gastos com o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, sendo um incentivo para o 

custeio da implantação da estratégia ACS; e (ii) o Município de Bandeirantes-MS vem fornecendo materiais/equipamentos para os Agentes Comunitários 
de Saúde, além de recentemente ter implantado outros benefícios à categoria, com as verbas recebidas do PMAQ (fls. 103 e 149-152). 

4. Conclusão 

4.1. Realizadas as diligências cabíveis, tem-se não haver, nestes autos de inquérito civil, elemento indicativo de prática de ato de 

improbidade administrativa (enriquecimento ilícito, prejuízo ao patrimônio público ou grave e deliberada violação de princípio da Administração 
Pública). 

4.2. Outrossim, ausente indício de conduta delituosa, não cabe a adoção de medida no âmbito penal (Enunciado n. 4 da 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal1). 

4.3. Nos termos do artigo 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, promove-se o 
arquivamento do Inquérito Civil n. 1.21.000.000700/2017-75. 

5. Providências: 

5.1. Nos termos da Orientação nº 8 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal2, cientifique-se o 
noticiante, preferencialmente por correio eletrônico para, querendo, apresentar recurso com as respectivas razões no prazo de 10 (dez) dias. 

5.2. Remetam-se os autos ao órgão de revisão competente, qual seja, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal3 no prazo de três dias (art. 10, § 1º, Res. 23/2007-CNMP; art. 9º, § 1º, Lei 7.347/1985). 

5.3. Tendo em vista a necessidade de atuação do órgão de revisão, o prazo para a conclusão do presente inquérito civil fica prorrogado 
por 1 (um) ano (art. 15, caput, Res. 87/2006-CSMPF). 

5.4. Publique-se (art. 16, § 1º, I, Res. 87/2006-CSMPF). 

 

DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00003729-2018| 

PORTARIA Nº 3, DE 25 DE MAIO DE 2018 

 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

no art. 5°, inciso I e II, e art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO as informações constantes na Notícia de Fato n° 1.22.020.000071/2018-99; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as obras de desobstrução e estabilização da encosta no km 714 da BR 116; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP1, vinculado à 1ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o seguinte objeto: “Acompanhamento das obras de desobstrução e estabilização 

da encosta no km 714 da BR 116. Serra do Belvedere - Muriaé/MG”. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, determino a autuação, o registro 

e a publicação, conforme inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 e artigo 9º da Resolução nº 174/2017, ambas do Egrégio Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00003712-2018| 

PORTARIA Nº 23, DE 30 DE MAIO 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 a Notícia de Fato nº 1.22.001.000170/2018-07, autuada a partir de representação segundo a qual o Poder Legislativo 

do Município de Paiva/MG estaria descumprindo imperativos de transparência; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de verificar o cumprimento do dever de 

transparência pelo Poder Legislativo do Município de Paiva/MG, devendo ser desde logo adotadas as seguintes diligências: 

1) junte-se cópia da sentença proferida nos autos do Processo nº 5743-10.2016.4.01.3801; 

2) proceda-se a análise do Portal da Transparência do Município de Paiva/MG e endereços correlatos, tendo em vista especificamente 
os recursos vinculados ao Poder Legislativo Municipal. 

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. 

 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00003713-2018| 

PORTARIA Nº 24, DE 1º DE JUNHO 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 a Notícia de Fato nº 1.22.001.000178/2018-65, autuada a partir de procedimento do Parquet Estadual que versou sobre 

suposto descaso, por falta de manutenção, no plantio de mudas em terreno que se localizaria nas adjacências da alça de acesso da Rodovia BR-440 à 
Praça do Imigrante Alemão, no Bairro Borboleta, em Juiz de Fora/MG; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar a manutenção das mudas plantadas 

em terreno supostamente localizado nas adjacências da alça de acesso da Rodovia BR-440 à Praça do Imigrante Alemão, no Bairro Borboleta, em Juiz 

de Fora/MG, devendo ser desde logo adotada a seguinte diligência: 

1) Expeça-se ofício à Unidade Local do DNIT em Juiz de Fora/MG, com cópia de fls. 14/18, a fim de requisitar o obséquio de 

informar se o plantio de mudas referido no REDS com cópia em anexo, efetuado nas adjacências da alça que dá acesso à Praça do Imigrante Alemão, no 
Bairro Borboleta, efetivamente se deu em área da Rodovia BR-040. 

Na hipótese de resposta afirmativa, outrossim, requisito o obséquio de informar em que circunstâncias deu-se o plantio, a quem cabe 

promover a manutenção das referidas mudas, bem como se tal manutenção já passou a ser devidamente realizada. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume.  Comunique-se à 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00003714-2018| 

PORTARIA Nº 25, DE 1º DE JUNHO 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; 
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Considerando a Notícia de Fato nº 1.22.001.000184/2018-12, autuada com vistas a verificar o andamento da execução do Convênio 

nº 11691/2014, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Rio Novo/MG; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar o andamento da execução do Convênio 

nº 11691/2014, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Rio Novo/MG, devendo ser desde logo 

adotada a seguinte diligência: 

1) Expeça-se ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de requisitar o obséquio de informar o 

andamento da execução do Convênio nº 11691/2014, celebrado com o Município de Rio Novo/MG, esclarecendo se a avença segue vigente e fornecendo 

cópia do mais recente relatório de acompanhamento da execução físico-financeira do objeto pactuado. 

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. 

 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00003715-2018| 

PORTARIA Nº 26, DE 1º DE JUNHO 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 a Notícia de Fato nº 1.22.001.000181/2018-89, autuada com vistas a verificar o andamento da execução do Convênio 

nº 6061/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Além Paraíba/MG; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar o andamento da execução do Convênio 

nº 6061/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Além Paraíba/MG, devendo ser desde logo 

adotada a seguinte diligência: 

1) Expeça-se ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de requisitar o obséquio de informar o 

andamento da execução do Convênio nº 6061/2013, celebrado com o Município de Além Paraíba/MG, esclarecendo se a avença segue vigente e 

fornecendo cópia do mais recente relatório de acompanhamento da execução físico-financeira do objeto pactuado. 

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. 

 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00003716-2018| 

PORTARIA Nº 27, DE 1º DE JUNHO 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 a Notícia de Fato nº 1.22.001.000185/2018-67, autuada com vistas a verificar o andamento da execução do Convênio 

nº 10710/2014, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Piraúba/MG; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar o andamento da execução do Convênio 

nº 10710/2014, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Piraúba/MG, devendo ser desde logo 

adotada a seguinte diligência: 

1) Expeça-se ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de requisitar o obséquio de informar o 

andamento da execução do Convênio nº 10710/2014, celebrado com o Município de Piraúba/MG, esclarecendo se a avença segue vigente e fornecendo 

cópia do mais recente relatório de acompanhamento da execução físico-financeira do objeto pactuado. 

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. 

 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00006782-2018| 

PORTARIA Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000702/2017-05. Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, II, “c” ser atribuição do Ministério Público Federal zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à reforma agrária; 
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CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO a iminência do prazo de vencimento para o encerramento do procedimento em referência, não havendo, até o 

momento, elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000702/2017-05 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES REFERENTES AO LOTE OCUPADO POR LEIA SOARES COELHO, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO 

DOM JOSÉ MAURO (FAZENDA SANTA MÔNICA DOURADINHO), ESPECIALMENTE NO QUE TANGE A NÃO CONCESSÃO DO CCU”; 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4.  Após, aguarde-se pela resposta do ofício nº 1299/2018, expedido ao Incra em 21 de maio de 2018. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00006783-2018| 

PORTARIA Nº 81, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000721/2017-23. Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO a iminência do prazo de vencimento para o encerramento do procedimento em referência, não havendo, até o 

momento, elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000721/2017-23 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR A 

OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES, REFERENTES À RECUSA DE ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES APREENDIDOS NO CENTRO 

SOCIOEDUCATIVO DE UBERLÂNDIA, PELO HOSPITAL ODONTOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA”; 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 1ª CCR, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução 

nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4. após, acautelem-se os autos até 19/06/2018, a fim de se aguardar pela resposta do ofício nº 1192/2018, expedido em 09/05/2018. 

Em não aportando aqui a resposta, reitere-se a demanda, fazendo constar a advertência referente ao não atendimento às requisições ministeriais. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00006870-2018| 

PORTARIA Nº 81, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000805/2017-67. Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o prazo deste procedimento preparatório se encerrará em 10/07/2018 e, pela resposta apresentada pelo 

SINTET-UFU, depreende-se que será necessário um prazo maior para conclusão do caso, não havendo, até o momento, elementos suficientes para 

arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

DECIDE: 
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1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000805/2017-67 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR SE 

HAVERÁ A APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A ESCOLA SEM PARTIDO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA”; 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 
da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 1ª CCR, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução 
nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4. após, acautelem-se os autos por 120 dias, conforme deliberado no despacho PRM-UDI-MG 6734/2018. 

Uberlândia-MG, 05 de junho de 2018. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036852-2018| 

PORTARIA Nº 120, DE 27 DE MAIO DE 2018 

 

Autos n°: 1.22.000.002744/2017-01. Classe: Notícia de Fato 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial á função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 
Federal e artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 

constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 
da União; 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, o Procedimento Preparatório 

nº 1.22.000.002744/2017-01, tendo por objeto: 

“NOTÍCIA DE PERFURAÇÃO INDEVIDA DE POÇOS TUBULARES EM CAETÉ/MG, COM A FINALIDADE DE 

EXPLOTAÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA CIDADE”. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1)  Autuação desta Portaria e do presente Procedimento como Inquérito Civil Público, na forma dos artigos 4º da Resolução nº 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo a presente 

Portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, numerando-se a presente com o mesmo número da primeira folha dos autos, 
acrescido das letras “A” e “B”, evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas;  

2) Registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do artigo 4º e 9º, 
da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) Comunicação da instauração do presente ICP à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação desta Portaria de instauração, conforme o artigo 4º, inciso VI, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

4) Expedição de ofícios ao ICMBio, INCRA, IBAMA e SPU, conforme minutas anexas. 

5) Acautelamento dos autos em Secretaria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no aguardo de resposta. 

 

 MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036617-2018| 

PORTARIA Nº 140, DE 29 DE MAIO DE 2018 
 

PP 1.22.000.003313/2017-53. (autos eletrônicos) 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando o disposto no art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 
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c) considerando que o presente procedimento apura  notícia de suposta importação irregular do produto i-motion, eletroestimulador 

muscular; 

d) considerando que, por força da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, em especial seus artigos 4º, II e § 1º, e 5º, o procedimento 

preparatório serve apenas à realização de diligências breves para subsidiar a adoção de alguma das providências listadas no artigo 4º, incisos I a VI, da 

Resolução, enquanto, no presente caso, é necessário o aprofundamento das investigações; 

RESOLVE converter este procedimento em inquérito civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no artigo 

6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 

a) registro no sistema informatizado da PRMG da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 

b) comunicação à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração deste inquérito civil, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87 

do CSMPF; 

c) acautelamento dos autos em secretaria, conforme despacho proferido na presente data. 

 

GIOVANNI MORATO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036561-2018| 

PORTARIA Nº 141, DE 23 DE MAIO DE 2018 

 

Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil. Procedimento 

Preparatório n.º 1.22.000.005024/2016-16 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República subscrito, nos termos dos 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 procedimento preparatório em referência, a partir da representação formulada por Ivone Pereira 

de Souza aos 23/11/2016, noticiando a subtração internacional da criança MAX BRUNO ANDRADE, o qual foi levado pelo pai, o Sr. Jorceli Pedro de 

Andrade, sem autorização da mãe, a Sra. Poliane Lopes Pereira, para os Estados Unidos da América, onde estaria sendo, inclusive, submetido à exploração 

do trabalho infantil (fls. 03/05); 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências complementares à formação de convicção acerca dos fatos no presente 

procedimento preparatório; 

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 4.º, §§ 1.º e 4.º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela 

Resolução CSMPF n.° 106/2010; 

DETERMINO sua conversão, em inquérito civil, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87/06 do CSMPF, sejam 

realizados os procedimentos descritos no Anexo I do Ofício Circular n.º 11/2013/PFDC/MPF; 

DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87 do CSMPF, seja 

realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

PROCEDA-SE ao registro da conversão na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

OFICIE-SE à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, requisitando informações atualizadas sobre o andamento 

do procedimento de cooperação internacional com vistas à restituição ao Brasil da criança MAX BRUNO ANDRADE. 

Após, acautelem-se os autos no Núcleo Cível Extrajudicial desta Procuradoria da República em Minas Gerais, até resposta ou pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

TARCÍSIO HENRIQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036872-2018| 

PORTARIA Nº 143, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

(Instauração de Inquérito Civil). Notícia de Fato n.º 1.22.000.000309/2018-14 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 
Federal e artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 

constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 

da União; 
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CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, a Notícia de Fato nº 

1.22.000.000309/2018-14, com a seguinte ementa: 

“O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis encaminha cópia dos termos administrativos lavrados em 

decorrência da constatação de prática de conduta lesiva ao meio ambiente promovida pela empresa DAIDO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 

18.235.762/0001-320. Auto de infração 9120662/E. Processo nº 02001.126489/2017-11” 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4.º, §§ 1.° e 4.º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução 

CSMPF n° 106/2010; 

DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 

“Apurar o suposto descumprimento da meta de coleta de óleo lubrificante contaminado, estabelecida pela Portaria Interministerial 

MMA/MME n° 100/2016, pela empresa DAIDO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.” 

DETERMINO, na forma dos artigos 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução nº 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e da presente Notícia de Fato como Inquérito Civil, devendo a 

presente Portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, numerando-se a presente com o mesmo número da primeira folha dos 

autos, acrescido das letras “A” e “B”, evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas; 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 

DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 

seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso. 

PROCEDA-SE ao registro na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

Após, cumpra-se o despacho anexo. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00004710-2018| 

DESPACHO DE 23 DE MAIO DE 2018 

 

PA 1.22.013.000150/2016-27 

 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado no âmbito da ação coordenada lançada pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do MPF, objetivando a regularização da tramitação dos procedimentos de tombamento a cargo do IPHAN. Para estes autos restou o acompanhamento do 

tombamento do Parque das Águas em São Lourenço-MG. 

Tendo em vista que o prazo do expediente esgotou-se em 23/05/2018, determino a prorrogação por mais um ano do presente 

procedimento, com fulcro no artigo 11 da resolução nº 174/2017. E com fundamento no artigo 09 da mesma resolução, determino a publicação deste no 

diário eletrônico do MPF. 

Mantenham-se os autos acautelados pelo prazo determinado no despacho de f. 46. 
 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027731-2018| 

PORTARIA Nº 218, DE 30 DE MAIO 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº 1.23.000.001239/2018-84, instaurada a partir de Ofício da 

Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Pará, no qual são relatadas supostas irregularidades na prestação de contas dos conselhos escolares das 

escolas CEEM DEPUTADO NICIAS RIBEIRO, no exercício de 2013, e EEEM PAULINO DE BRITO SEDE, no ano de2017, localizadas no Município 

de Portel/PA, referente ao repasse de recursos do Programa Dinheiro Direito na Escola - PDDE.; 

Considerando que há necessidade de prosseguir as investigações; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente: 

- Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 

- Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 5ª 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, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

Como providências iniciais determino: 

1) cumprimento do despacho PR-PA-00024179/2018 

Com ou sem resposta ao ofício decorrente do despacho acima mencionado, voltem os autos conclusos para apreciação. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027754-2018| 

PORTARIA Nº 226, DE 4 DE JUNHO 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 

de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº 1.23.000.000667/2018-90 que trata de representação da SEDUC/PA 

acerca de suposta ausência de prestação de contas de recursos federais destinados à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Icuí Laranjeiras de 

2012 a 2014, de atribuição da coordenadora Irlanda da Silva Santos. 

Considerando que as notícias apontadas na representação indicam a possível ocorrência de omissão no dever de prestar contas, o que 

pode configurar, em tese, atos de improbidade administrativa; 

Considerando o encerramento do prazo do presente procedimento e a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que 
possam formar o convencimento deste membro; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente: 

- Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 
Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 

- Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª 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, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

- Como diligências, determino: 

a) Cumpra-se o despacho de fl. 23. 

-b) Após, conclusos. 
 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027523-2018| 

PORTARIA Nº 227, DE 28 DE MAIO 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 

de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF); 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº 1.23.000.000563/2018-85, autuada para apurar narrada ausência de 

prestação de contas de recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola por parte dos Conselhos Escolares de escolas vinculadas à Secretaria 
Municipal de Educação (SEMEC) do Município de Belém/PA; 

Considerando que o encerramento do prazo do presente procedimento e a necessidade de devida apuração com a busca de elementos 
que possam formar o convencimento deste membro; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se inicialmente o cumprimento das diligências apontadas no despacho de fl. 
39. 

Após, venham conclusos os autos. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027565-2018| 

PORTARIA Nº 229, DE 4 DE JUNHO 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002472/2017-01, instaurado nesta 

Procuradoria da República que trata de representação que veicula desgastes no revestimento asfáltico nas vias do Condomínio Residencial Paulo Fontelle 

II, situado em Ananindeua/PA. O referido residencial teria sido construído a partir de financiamento da Caixa Econômica Federal através do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e que teria havido execução da obra por parte da referida empresa pública. 

Considerando que o programa habitacional social denominado Minha Casa Minha Vida funciona através de uma concessão de 

diversos financiamentos provenientes de recursos advindos do Orçamento Geral da União aportados pelo Fundo de Desenvolvimento Social, regrado 
pela Lei Federal nº. 11.977/2011, Resolução 183/2011 CCFDS além da Instrução Normativa 34/2011; 

Considerando, ademais, que o referido programa social se fez na esfera federal, sendo custeado com verbas federais, atuando os 

outros entes federais como meros executores do programa, denota-se patente o interesse da união em fiscalizá-lo, bem como investigar as presentes 

notícias de irregularidades. 

Considerando o encerramento do prazo do presente procedimento e a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que 
possam formar o convencimento deste membro; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente: 

- Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 
Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
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- Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª 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, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

- Como diligências, determino: 

a) Cumpra-se o despacho de fl. 46. 

-b) Após, conclusos. 
 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027692-2018| 

PORTARIA Nº 232, DE 30 DE MAIO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional 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 06.04.2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 

preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante 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 os fatos constantes dos autos de Notícia de Fato nº. 1.23.000.02462/2017-68, instaurada a partir de declínio de 

atribuição do Ministério Público do Estado, visando apurar possíveis irregularidades na prestação de contas do FUNDEB em Marituba, exercício de 

2013; 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da referida notícia de fato, pelo que: 

Determina-se: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com a presente notícia de fato, sem necessidade de nova 

distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), por meio da publicação desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato com a publicação, no Diário Oficial, 

conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3 – Como diligência inicial, requisite-se ao TCM os documentos que embasaram o Relatório Técnico Inicial referente ao Processo 

1372252013-00, que negou aprovação às contas de. Dayse Menezes de Souza Lopes e Maria Antônia Matos Besteiro, relativa à aplicação dos recursos 

do FUNDEB, do município de Marituba, no exercício financeiro de 2013, cujo objetivo é fundamentar ação judicial. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027548-2018| 

DESPACHO DE 30 DE MAIO DE 2018 
 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.000011/2016-13 
 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Persiste a necessidade de reiteração de informações ao DSEI GUATOC quanto a ofícios não respondidos. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027510-2018| 

DESPACHO DE 24 DE MAIO DE 2018 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.000790/2016-49 
 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Reitere-se o Ofício nº 6125/2017-GABPR3-PMC ao DSEI GUATOC. 
 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027500-2018| 

DESPACHO DE 24 DE MAIO DE 2018 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.000796/2016-16 

 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 
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imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Reitere-se o Ofício nº 6163/2017 - GABPR3-PMC ao DSEI GUATOC. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027505-2018| 

DESPACHO DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.000798/2016-13 

 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Reitere-se o Ofício nº 6162/2017/GABPR03 ao DSEI GUATOC. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-MO-PB-00002082-2018| 

PORTARIA Nº 33, DE 24 DE MAIO DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 

c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados 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 o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.004.000140/2017-15  em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Apurar supostas irregularidades na prestação de contas do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no município de Serra Branca/PB, na gestão do então prefeito José Eduardo Torreão Mota. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Eduardo José Torreão Mota. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Vicente Fialho de Sousa. 

Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 

I) Registro e autuação da presente portaria; 

II) Comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, 

e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

JOÃO RAPHAEL LIMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00003366-2018| 

RETIFICAÇÃO DE 15 DE MAIO DE 2018 
 

Retifica a portaria n° 8, de 15 de maio de 2018 – documento PRM-PT-PB 

00002924/2018. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do(a) Procurador(a) da República abaixo firmado(a), no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 75/93; pela Resolução n. 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); e 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, 

bem como a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objeto manter a regularidade e adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade policial (art. 2º da Resolução CNMP n. 20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF n. 127/2012); 
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CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução n. 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 

da atividade policial pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender um trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado da atividade 

policial, inclusive inspeções em unidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, conforme art. 4º, inciso I, da Resolução n. 20/2007, 

do CNMP; 
RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados às Inspeções na 3ª Delegacia de Polícia Rodoviária 

Federal em Patos-PB, referentes ao segundo semestre de 2017. 

Art. 2º Determinar, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 

I – registre-se e autue-se o presente; 

II – juntem-se os relatórios de inspeção do ano anterior; 

III – expeçam-se ofícios ao Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Paraíba e à Chefia da 3ª Delegacia 
de Polícia Rodoviária Federal em Patos-PB; 

IV – expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na 3ª Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal em Patos-PB, para que, caso possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio a esta Procuradoria 
da República até o dia 25/04/2018, a fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos: 

a) Procurador(a) da República e Procurador(a) Regional da República Coordenadores(as) dos Núcleos Criminais, respectivamente, 
da Procuradoria da República no Estado da Paraíba e na Procuradoria Regional da República na 5ª Região; 

b)Juiz(a) Federal Diretor(a) do Foro da Subseção Judiciária de Patos-PB; 

c) Presidente da Seccional da OAB em Patos-PB; 

d) Defensor(a) Público(a) Chefe da União no Estado da Paraíba. 

V – Ciência à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 

 

DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00043091-2018| 

PORTARIA Nº 436, DE 4 DE JUNHO 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 3461/2018, do relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, acolhido por maioria na Sessão Ordinária 

nº 715 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 5002015-09.2018.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00043093-2018| 

PORTARIA Nº 437, DE 4 DE JUNHO 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 3460/2018, do relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, acolhido por maioria na Sessão Ordinária 
nº 715 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE para, como órgão do Ministério Público 
Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5003231-05.2018.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00043095-2018| 

PORTARIA Nº 438, DE 4 DE JUNHO 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 3438/2018, do relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, acolhido por maioria na Sessão Ordinária 
nº 715 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE para, como órgão do Ministério Público 
Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5003213-81.2018.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00043089-2018| 

PORTARIA Nº 439, DE 4 DE JUNHO 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 3439/2018, do relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, acolhido por maioria na Sessão Ordinária 

nº 715 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE para, como órgão do Ministério Público 

Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5003197-30.2018.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00003682-2018| 

PORTARIA Nº 39, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

Portaria de Conversão de PP em ICP. Procedimento Preparatório nº 

1.26.008.000181/2017-99. Instaura procedimento a fim de apurar possíveis 

irregularidades em razão de ausência de sinalização na rodovia federal "antiga BR 

101", no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE, mais precisamente no bairro 

de Ponte dos Carvalhos, na altura da maternidade Padre Geraldo Leite Bastos até 

a entrada da avenida Miguel Arraes. 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 

1993, e; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República; 

Considerando ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder Público 

e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

Considerando o teor do art. 4º, VI, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação 

conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000181/2017-99, em inquérito civil vinculado à 1ª CCR, com o objetivo 

de "apurar possíveis irregularidade sem razão de ausência de sinalização na rodovia federal "antiga BR 101", no Município do Cabo de Santo 

Agostinho/PE, mais precisamente no bairro de Ponte dos Carvalhos, na altura da maternidade Padre Geraldo Leite Bastos até a entrada da avenida Miguel 

Arraes." 

Com a ausência de sinalização na rodovia federal "antiga BR 101", no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE, mais precisamente 

no bairro de Ponte dos Carvalhos, na altura da maternidade Padre Geraldo Leite Bastos até a entrada da avenida Miguel Arraes, verificou-se a necessidade 

de viabilizar a implantação de faixas para pedestres, semáforo, lombada eletrônica e radares de trânsito. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e o registro correspondente nos sistemas 

eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe, incluindo a retificação na ementa do 

presente procedimento. 

Determino, ainda, que a secretaria deste gabinete agende reunião entre o DNIT e a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho/PE, o mais 

breve possível, para tratar do objeto do presente procedimento. 

Por fim, seja expedido ofício ao DNIT para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o Ofício nº 071/2018, datado de 25.5.2018, 

oriundo da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho/PE. 

 

ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00003864-2018| 

PORTARIA Nº 42, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

PP nº 1.26.002.000260/2017-50. Instaurar Inquérito Civil para apurar indícios de 

ausência de repasse dos valores descontados dos servidores, referentes a 

empréstimos consignados à Caixa Econômica Federal, de responsabilidade do 

ente de Previdência Social e da Prefeitura de Riacho das Almas/PE. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 
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CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório, cujo prazo expirou, bem como as diligências que nele foram 

determinadas; 

CONSIDERANDO o teor das respostas apresentadas pela Prefeitura de Riacho das Almas e pela Caixa Econômica Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar outras diligências para apurar as irregularidades em apreço; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil com o seguinte objeto: 

Apurar indícios de ausência de repasse dos valores descontados dos servidores, referentes a empréstimos consignados à Caixa 

Econômica Federal, de responsabilidade do ente de Previdência Social e da Prefeitura de Riacho das Almas/PE. 

Deve ser cumprida, nesse sentido, a seguinte diligência: 

- Oficie-se ao município de Riacho das Almas requisitando que encaminhe documentação que comprove o pagamento dos extratos 

abaixo discriminados: 

 

Nome:      Extrato     Vencto.    Valor R$ 

Prefeitura Municipal de Riacho das Almas  184   10/1 112017  72.027.40 

Riacho Previdência Social    042   28/1 0/2017  31.002,55 

Riacho Previdência Social    043   28/1 1/2017  28.780.09 

Riacho Previdência Social    162   22/1 1/2017  9.409,65 

 

Realize-se registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República em exercício cumulativo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00003866-2018| 

PORTARIA Nº 43, DE 4 DE JUNHO DE 2018 
 

PP nº 1.26.002.000302/2017-52. Instaurar Inquérito Civil para apurar notícia de 

inadequação entre a normatização municipal relacionada ao Conselho de 

Alimentação Escolar de Caruaru e a Resolução Federal nº 26/2013. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório, cujo prazo expirou, bem como as diligências que nele foram 

determinadas; 

CONSIDERANDO o teor da resposta apresentada pela Prefeitura de Caruaru, bem como a apresentação de novo ofício pelo COMAE; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar outras diligências para apurar as irregularidades em apreço; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil com o seguinte objeto: 

“Apurar notícia de inadequação entre a normatização municipal relacionada ao Conselho de Alimentação Escolar de Caruaru e a 

Resolução Federal nº 26/2013.” 

Deve ser cumprida, nesse sentido, a seguinte diligência: 

- Oficie-se à Presidência da Câmara Municipal de Caruaru, requisitando-lhe que, no prazo de 20 (vinte) dias informe se o Projeto de 

Lei que altera a Lei Municipal nº 3.759/1996 foi aprovado, encaminhando cópia da referida lei. 

Realize-se registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República em exercício cumulativo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00004224-2018| 

PORTARIA Nº 105, DE 4 DE JUNHO DE 2018 
 

Notícia de Fato n.º 1.26.004.000129/2018-53 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre 

outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, 
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a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio 

público e social, da probidade administrativa, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos 

interesses relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, da ordem econômica 

e financeira, da ordem social, do patrimônio cultural brasileiro, da manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados de notícia anônima, e que "apura irregularidades relacionadas à 

contratação de empresa especializada no treinamento da área pedagógica realizada pelo Município de Santa Cruz-PE, no ano de 2013"; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar recursos públicos federais repassados ao Município de Santa Cruz-PE; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados. 

Após os registros de praxe, publique-se, reautue-se o presente feito como Inquérito Civil e atualize-se a descrição do objeto no Sistema 

Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima. 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste Ofício de Ouricuri, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos 

autos os documentos produzidos pelo presidente do feito ou por sua determinação, certidões, relatórios da situação do feito, extratos de consulta a dados 

públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que houver 

o cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata 

apreciação do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado ao final dos autos. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-SRN-PI-00001920-2018| 

PORTARIA Nº 42, DE 23 DE MAIO DE 2018 

 

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

constitucionais, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição, bem como nas previsões inscritas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, 

CONSIDERANDO a exígua força de trabalho e o excessivo número de processos e procedimentos neste Ofício da Procuradoria da 

República no município de São Raimundo Nonato/PI, gerando acúmulo de serviço, motivo pelo qual ainda não foram exauridas as providências 

especificadas no artigo 4º da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar fatos que dizem respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses cuja 

defesa compete ao Ministério Público, nos termos do artigo 1º da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

RESOLVE: 

CONVERTER, através da presente portaria, diante do que preceituam os artigos 4º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o 

Procedimento Preparatório nº 1.27.004.000270/2017-38 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto corresponde a problemas quanto a cadastros de assentados 

do Assentamento Serra dos Gringos junto ao INCRA. 

DETERMINAR a comunicação da instauração de Inquérito Civil Público à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins dos 

artigos 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

DETERMINAR a reiteração do Ofício nº 473/2017-PRM SRN PI- SJUR com as cautelas de praxe. 

Autue-se, registre-se e publique-se, consoante artigo 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

 

KELSTON PINHEIRO LAGES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00053220-2018| 

PORTARIA Nº 591, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre férias e licença prêmio dos Procuradores da República que oficiam 

na Área Criminal, nos meses de julho, agosto e setembro de 2018. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que os Procuradores da República, abaixo relacionados, que oficiam na Área Criminal usufruirão férias e licença prêmio 

nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 

períodos respectivamente indicados: 

 

OFÍCIO PROCURADORES PERIODO - FÉRIAS/LP 

1ª VFC Daniela Masset Vaz 

(****) 02/07 a 21/07/2018- Férias 

23/07 a 01/08/2018- Férias 

10/09 a 21/09/2018- Licença prêmio 
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2ª VFC 

Gabriela Rodrigues F. Pereira (****) 08/07 a 27/07/2018 - Férias 

Paulo Gomes Ferreira Filho (**) 09/07 a 18/07/2018 - Férias 

Tatiana Pollo Flores 
(**) 16/07 a 25/07/2018 - Férias 

(****) 10/09 a 19/09/2018 - Férias 

3ª VFC 
 Paulo Henrique Ferreira Brito 

 

02/07 a 13/07/2018 - Férias 

24/09 a 28/09/2018 - Férias remanescentes 

4ª VFC  Renato Silva de Oliveira 16/07 a 04/08/2018 - Férias 

5ª VFC Ricardo Martins Baptista 28/08 a 06/09/2018 - Férias 

6ª VFC Cíntia Melo Damasceno Martins 24/09 a 03/10/2018 - Férias 

7ª VFC 

 Ana Claudia de Sales Alencar 19/07 a 28/07/2018 - Férias 

José Maria de Castro Panoeiro (****) 17/09 a 28/09/2018 - Férias 

 Marta Cristina Pires Anciães 

12/07 a 14/08/2018 - Férias 

(****) 21/08 a 19/09/2018 - Férias 

(****) 26/09 a 25/10/2018 - Férias 

8ª VFC Daniel de Alcântara Prazeres (****) 13/08 a 01/09/2018 - Férias 

10ª VFC 

 Vinícius Panetto do Nascimento (****) 09/07 a 28/07/2018 - Férias 

 Cristiane Pereira Duque Estrada 

02/07 a 12/07/2018 - Férias 

13/07 a 11/08/2018 - Férias 

13/08 a 11/09/2018 - Férias 

12/09 a 11/10/2018 - Férias 

 

 § 1º Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 02 

(dois) asteriscos (**). 

 § 2º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) asteriscos (****). 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00053236-2018| 

PORTARIA Nº 592, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre férias e licença prêmio dos Procuradores da República que oficiam 

na Área Cível e de Tutela Coletiva, nos meses de julho, agosto e setembro de 

2018. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que os Procuradores da República, abaixo relacionados, que oficiam na Área Cível e de Tutela Coletiva usufruirão férias 

e licença prêmio nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 

períodos respectivamente indicados: 

 

OFÍCIO PROCURADORES PERIODO - FÉRIAS/LP 

Meio Ambiente 

Antônio do Passo Cabral (****) 18 a 27/07/2018 – Férias  

Jaime Mitropoulos (****) 15/07 a 03/08/2018 – Férias  

Solange Maria Braga Dias (***) 02 a 21/08/2018 – Férias  

Renato de Freitas Souza Machado (****) 18/08 a 06/09/2018 – Férias 

Saúde 

Roberta Trajano Sandoval Peixoto 16/07 a 03/08/2018 – Férias  

Marina Filgueira de Carvalho Fernandes 
10/09 a 19/09/2018 – Férias 

24/09 a 28/09/2018 – Licença prêmio 

Consumidor Claudio Gheventer (**) 16/07 a 25/07/2018 – Férias  

Patrimônio Daniella Dias de Almeida Sueira Toledo Piza (****) 23/07 a 21/08/2018 – Férias  
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Fábio de Lucca Seghese (**) 25/07 a 03/08/2018 – Férias  

Educação 

Fábio Moraes de Aragão (****) 30/07 a 18/08/2018 – Férias  

Maria Cristina Manella Cordeiro 
02/07 a 06/07/2018 – Licença prêmio 

09/07 a 13/07/2018 – Licença prêmio 

Cidadania Ana Padilha Luciano de Oliveira 16/07 a 20/07/2018 – Licença prêmio 

 

 § 1º Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 02 

(dois) asteriscos (**). 

§ 2º Suspender a distribuição de todos os feitos nos três dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 03 

(quatro) asteriscos (***). 

§ 3º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) asteriscos (****). 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00053305-2018| 

PORTARIA Nº 593, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre férias e licença prêmio dos Procuradores da República que oficiam 

no Núcleo de Combate à Corrupção, nos meses de julho, agosto e setembro de 

2018. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que os Procuradores da República, abaixo relacionados, que oficiam no Núcleo de Combate à Corrupção usufruirão 

férias e licença prêmio nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 

períodos respectivamente indicados: 

 

ÁREA PROCURADORES PERIODO - FÉRIAS/LP 

NCC 

Joana Barreiro Batista 09/07 a 18/07/2018 - Férias 

Andréia Pistono Vitalino 06/08 a 15/08/2018 - Férias 

Rafael Antonio Barretto dos Santos 22/08 a 31/08/2018 - Férias 

Rodrigo da Costa Lines (****) 10/09 a 29/09/2018 - Férias 

Sérgio Luiz Pinel Dias (****) 17/09 a 06/10/2018 - Férias 

 

 Parágrafo Único. Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos 

assinalados com 04 (quatro) asteriscos (****). 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00053232-2018| 

PORTARIA Nº 594, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre férias e licença prêmio dos Procuradores da República que oficiam 

nas Procuradorias da República nos municípios do estado do Rio de Janeiro, nos 

meses de julho, agosto e setembro de 2018. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que os Procuradores da República, abaixo relacionados, que oficiam nas Procuradorias da República nos municípios do 

estado do Rio de Janeiro usufruirão férias e licença prêmio nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 

períodos respectivamente indicados: 

 

PRM PROCURADORES PERIODO - FÉRIAS/LP 

Angra Cléber de Oliveira Tavares Neto 

(****) 02/07 a 21/07/2018 – Férias 

23/07 a 27/07/2018 – Licença prêmio 

09/08 a 10/08/2018 – Licença prêmio 

Itaperuna Cláudio Márcio de Carvalho Chequer 17/07 a 26/07/2018 – Férias  
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Macaé 
Fábio Brito Sanches (****) 16/07 a 04/08/2018 – Férias  

Flávio de Carvalho Reis 03/09 a 12/09/2018 - Férias 

Niterói 

Eduardo André Lopes Pinto 16/07 a 25/07/2018 - Férias 

Wanderley Sanan Dantas 
(**) 16/07 a 25/07/2018 - Férias 

25/09 a 04/10/2018 - Férias 

Nova Friburgo João Felipe Villa do Miu 11/07 a 20/07/2018 – Férias 

Petrópolis Vanessa Seguezzi 
03/09 a 06/09/2018 – Férias remanescentes 

10/09 a 25/09/2018 (####) – Férias 

Resende Paulo Sérgio Ferreira Filho (****) 10/09 a 29/09/2018 - Férias 

São Gonçalo 

Ana Lúcia Neves Mendonça Romo 16/07 a 25/07/2018 - Férias 

Leonardo Almeida Cortes de Carvalho 18/07 a 27/07/2018 - Férias 

Thiago Simão Miller 10/09 a 19/09/2018 – Férias 

São João  

Júlio José Araújo Júnior 
23/07 a 02/08/2018 - Férias 

06/08 a 17/08/2018 - Férias 

Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha 17/07 a 26/07/2018 - Férias 

Ludmila Fernandes da Silva Ribeiro (****) 18/09 a 07/10/2018 – Férias 

São Pedro Leandro Mitidieri Figueiredo 28/08 a 06/09/2018 – Férias  

Volta Redonda 
Bianca Britto de Araújo 

(****) 16/07 a 25/07/2018 - Férias 

26/07 a 27/07/2018 – Licença prêmio 

Lucas Horta de Almeida 06/08 a 15/08/2018 - Férias 

 

 § 1º Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 02 

(dois) asteriscos (**). 

 § 2º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) asteriscos (****). 

 § 3º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis posteriores ao final das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) sustenidos (####). 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00053407-2018| 

 

PORTARIA Nº 596, DE 5 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República RENATA RIBEIRO 

BAPTISTA no período de 11 a 20 de junho 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 RENATA RIBEIRO BAPTISTA solicitou fruição de férias no período de 11 a 20 de 

junho de 2018, resolve: 

  Art. 1º Excluir a Procuradora da República RENATA RIBEIRO BAPTISTA, no período de 11 a 20 de junho de 2018, da distribuição 

de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

  Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NTR-RJ-00003898-2018| 

PORTARIA Nº 3, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO a determinação constante no artigo 8º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, no sentido de ser o Procedimento Administrativo o instrumento próprio para embasar  atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 
8º, IV); 

CONSIDERANDO que a instauração do presente procedimento administrativo deve dar-se através de Portaria sucinta, à qual se 
aplica, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, conforme estabelecido no art. 9º da referida Resolução; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o cumprimento de decisão exarada nos autos da ACP 0204233-21.1999.4.02.5102; 
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RESOLVE, com base nos arts. 8º e 9º, ambos da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, INSTAURAR, por meio da presente portaria, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por escopo acompanhar o cumprimento de 

decisão exarada nos autos da ACP 0204233-21.1999.4.02.5102, referente à demolição de todos os quiosques construídos nos quarenta quilômetros de 
orla marítima no município de Maricá, bem como a recuperação das áreas degradadas. 

FICA DETERMINADO ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do deliberado na presente 
portaria; 

b) que se proceda ao acompanhamento do vencimento do prazo fixado no art. 11 da Resolução CNMP nº 174/2017, devendo ser o 
mesmo prorrogado caso decorrido 1 (um) ano, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos; 

c) seja dada a publicidade prevista no art. 9º da Resolução CNMP nº 174/2017, na forma que preceitua o art. 4º, IV, e art. 7º,§ 2º, I e 

II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

EMENTA: ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ACP 0204233-

21.1999.4.02.5102 – DEMOLIÇÃO DE TODOS OS QUIOSQUES CONSTRUÍDOS NOS QUARENTA QUILÔMETROS DE ORLA MARÍTIMA 
NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS. 

 

WANDERLEY SANAN DANTAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00004997-2018| 

PORTARIA N° 4, DE 17 DE MAIO DE 2018 
 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.30.010.000100/2008-98 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base no art. 129 da Constituição Federal, art. 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, 
de 20/05/1993, Resolução nº 174, de 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, e 

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

CONSIDERANDO o arquivamento do Inquérito Civil Público nº 1.30.010.000100/2008-98, que visou investigar a existência de 

infraestrutura adequada do município de Barra do Piraí para o licenciamento de atividades poluidoras de impacto local, nos termos de Convênio firmado 

em 2008 com a extinta FEEMA, em razão da perda de objeto do referido instrumento, por força da superveniência da Lei Complementar nº 140/2011, 
que disciplinou a cooperação entre os entes políticos para o desempenho do licenciamento ambiental; 

CONSIDERANDO a capacidade apurada da Secretaria Municipal de Ambiente de Barra do Piraí para o exercício de seu mister legal, 

em que pese a grande demanda recebida pelo referido órgão, estando em curso ações administrativas com o escopo de fortalecer a atuação do poder de 
polícia; 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 8º da Lei 

Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do procedimento 

administrativo e dá outras providências; 

RESOLVE, nos termos do artigo 9º, da RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017, instaurar Procedimento Administrativo, 

com o escopo de acompanhar as ações administrativas de fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barra do Piraí, bem como 
DETERMINAR: 

I - a autuação e o registro, conforme determinação do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

II - a instrução do presente PA com cópia dos seguintes documentos do ICP nº 1.30.010.000100/2008-98: fls. 239, 240/249, 252/262, 
bem como do despacho de arquivamento; 

III - a expedição de ofício à SMMA, para obter as informações constantes dos Ofícios nº 1971/2017 e 1972/2017; 

Cumpra-se.  

 

MARCELA HARUMI TAKAHASHI PEREIRA BIAGIOLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00003558-2018| 

PORTARIA Nº 24, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 
da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 
Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando a notícia de fato nº 1.30.015.000213/2017-34, na qual consta a notícia de omissão na prestação de contas de recursos 
oriundos do FUNDEB por parte a Escola Municipal Amil Tanos; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: "FUNDEB. Omissão na prestação de 
contas. Escola Municipal Amil Tanos". 

Expeça-se ofício dirigido à Secretaria Municipal Adjunta de Educação Básica, instruído com cópia do memorando e da planilha de 

fls. 05/06 para que informe se a AAE MUNICIPAL AMIL TANOS realizou a prestação de contas dos recursos repassados a título de 1º PMDE (R$ 

12.990), PDDE 2015 (R$ 7.100), PDDE 2016 (R$ 7.040) e MAIS EDUCAÇÃO (R$ 23.250,00); em caso positivo, deverá ser enviada cópia em formato 
PDF das respectivas prestações de contas. 
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Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 

inquérito civil. 

Após a instauração, reiterem-se os ofícios de fls. 23 e 24. 

 

FABIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00003560-2018| 

PORTARIA Nº 25, DE 30 DE MAIO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando a notícia de fato nº 1.30.015.000024/2018-42, na qual o representante indica possível malversação de recursos públicos 

federais, transferidos ao Município de Conceição de Macabu por intermédio do convênio nº 805221, no valor de R$ 592.000,00, destinados à execução 

da pavimentação da rua Nazareno Lambertuci e do Loteamento Aída; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: "Convênio nº 805.221. Município de 

Conceição de Macabu. Pavimentação da Rua Nazareno Lambertuci e do loteamento Aída. Notícia de irregularidades". 

O ofício nº 121/2018 da Prefeitura de Conceição de Macabu veio acompanhado de mídia com cópia digital da Tomada de Preços nº 

006/2016 e do contrato nº 185/2016 celebrado com a empresa vencedora do certame, JOTESSE E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA., atendendo apenas 

parcialmente a requisição contida nos ofícios expedidos pelo MPF em observância ao despacho de fl. 09/09-v. Assim, com expressa indicação das 

cominações legais, oficie-se novamente a Prefeitura de Conceição de Macabu, requisitando o envio de cópia digital, em formato PDF, do processo de 

pagamento pelos serviços executados pela JOTESSE E MENDES CONSTRUÇÕES por força do contrato nº 185/2016, com documentos de medição e 

outros porventura existentes. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique -se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 

inquérito civil. 
 

FABIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00003559-2018| 

PORTARIA Nº 26, DE 4 DE JUNHO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.015.000220/2017- 36, na qual consta a notícia de possível prática de desvio de 

recursos públicos por parte do ex-deputado federal, por intermédio da celebração de contratos de locação de veículos com "empresa fantasma" de 

titularidade de servidora pública do Município de Macaé-RJ; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: "Cota para o Exercício de Atividade 

Parlamentar. Notícia de contratação de empresa fantasma. Locação de veículos". 

A título de diligências, oficiem-se: 

1. A Secretaria Municipal de Fazenda de Macaé-RJ, para que encaminhe cópia digital de todas as notas fiscais de serviço  eletrônicas 

- NFS-e emitidas por DSC MOURA ME, CNPJ 14.387.142/0001-68 (o arquivo deverá ser encaminhado em formato PDF e também em tabela Excel); 

2. DETRAN-RJ para que informe a qualificação do(s) proprietário(s) dos veículos placa MPT0526, KYJ5444 e LRP0511, nos anos 

de 2011 até 2018; outrossim, o DETRANRJ deverá informar a data em que DENISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MOURA (CPF 076.831.937-47) 

adquiriu os veículos placas LBI3293, LLU9816 e LOO0563; 

3. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para que encaminhe cópia da escrituração contábil e das notas fiscais emitidas pela empresa 
DSC MOURA ME, CNPJ 14.387.142/0001-68; 

4. Empresas LOCALIZA ALTO CAJUEIROS, UNIDAS CENTRO, MOVIDA ALTO DOS CAJUEIROS e HERTZ COSTA DO 

SOL para que informem o preço médio da locação praticado nos anos de 2011, 2012 e 2013 para os seguintes veículos: a) FIAT DUCATO (FIAT / 

DUCA15 FFORMA MIC20), Diesel, ano 2003, modelo 2003; b) veículo I/JINBEI TOPIC SL, ano 2012, modelo 2013; c) veículo Volkswagen Santana, 
ano 2003, modelo 2003; d) veículo Citroën C4 Pallas, ano 2010, modelo 2010; e) veículo Toyota Corolla, ano 2003, modelo 2004; 

  Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 

inquérito civil. 
 

FABIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00034074-2018| 

PORTARIA Nº 485, DE 1º DE JUNHO DE 2018 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR nº 1.036, de 27 de setembro de 2017, publicada no DOU Seção 2, de 2 de outubro de 2017, e da competência delegada pela 

Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 
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1. Designar o Doutor Claudio Terre do Amaral, lotado no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Canoas-RS, em 

cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 21 de maio de 2018, deliberou 

unanimemente pela não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 

persecução penal nos autos do processo nº JFRS/POA-5034718-67.2016.4.04.7100-INQ, proveniente da  22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Poto Alegre-RS. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 

Procuradoria da República no Município de Canoas-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

3. A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

PATRÍCIA NÚÑEZ WEBER 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00033896-2018| 

PORTARIA Nº 486, DE 1º DE JUNHO DE 2018 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR Nº1.036, de 27 de setembro de 2017, publicada no DOU Seção2, de 2 de outubro de 2017, e da competência delegada pela 

Portaria PGR nº458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.Revogar a Portaria PR-RS nº883, de 13 de outubro de 2017 (DMPF-e nº197/2017 – Extrajudicial, publ. em 19/10/2017, pág.32), 

por meio da qual fora designado o Doutor Alexandre Schneider, lotado no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Bento Gonçalves-

RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 11 de setembro de 2017, deliberou 

unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

nos autos do processo nº 1.29.012.000125/2017-83, proveniente da referida Procuradoria da República. 

2.Designar o Doutor Luís Felipe Schneider Kircher, lotado no 2ºOfício da Procuradoria da República no Município de Bento 

Gonçalves-RS, para exercer o encargo referido no item antecedente. 

3.Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 2º Ofício da 

Procuradoria da República no Município de Bento Gonçalves-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

4. A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 
 

PATRÍCIA NÚÑEZ WEBER 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005626-2018| 

PORTARIA Nº 48, DE 29 DE MAIO DE 2018 
 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000103/2018-

13 em Inquérito Civil para apurar práticas prejudiciais ao consumidor por parte 

das distribuidoras de combustíveis no Município de Caxias do Sul/RS. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 

e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de manifestação apresentada por revenda de 

combustível localizada em Caxias do Sul/Rs, na qual se reportava a possível prática de ajuste irregular de preços de revenda de gasolina comum; 

CONSIDERANDO que, segundo narrado, alguns postos de abastecimento estariam praticando preços abaixo do custo, subsidiados 

pelas distribuidoras, a fim de prejudicar a concorrência, especialmente dos postos 'bandeira branca'; 

CONSIDERANDO que, das apurações iniciais, efetivamente se verificou a prática de praxes pouco usuais, notadamente pelas 

distribuidoras Raízen Combustíveis (SHELL), Ipiranga e BR Distribuidora, responsáveis 'bandeiras' mais representativas do mercado, sintomáticas de 

um política deletéria de preços; 

CONSIDERANDO que as distribuidoras justificaram que os descontos no preço de revenda da gasolina comum decorreriam de uma 

situação esporádica e temporária, decorrente de situações peculiares do mercado de combustíveis em Caxias do Sul; 

CONSIDERANDO que, igualmente, verificou-se uma relativa insuficiência fiscalizatória e de controle por parte da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás natural e Combustíveis - ANP -, circunstância essa que possibilita práticas tendentes a prejudicar os consumidores; 

CONSIDERANDO que o período necessário à realização das diligências indispensáveis à completa elucidação dos fatos e à adoção 

de eventuais providências judiciais ou extrajudiciais ultrapassou o prazo mencionado no art. 4º, § 1 º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000103/2018-13 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com o referido Procedimento Preparatório, tendo por objeto apurar práticas 

prejudiciais ao consumidor por parte das distribuidoras de combustíveis no Município de Caxias do Sul/RS.; 

II - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005574-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE JUNHO DE 2018 

 

Inquérito Civil nº 1.29.000.002838/2017-11 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de representação da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (PR-RS-

00038207/2017) insurgindo-se contra falta de acessibilidade de sites de instituições públicas e órgãos da Administração Pública. 
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Diante dos relatos, esse procedimento foi instaurado especificamente para apurar acessibilidade do sítio eletrônico do Ministério 

Público Federal (http://www.mpf.mp.br), conforme teor da Portaria nº 213/2017 (PR-RS-00042021/2017). 

Importante frisar que em relação a acessibilidade de outros órgãos da Administração Pública foram instaurados Inquéritos específicos, 

destaco o IC nº 1.29.000.001445/2017-90 - apura a acessibilidade do site do Instituto Nacional do Seguro Social; 1.29.000.001456/2017-70 - apura a 

acessibilidade do site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; (arquivado); 1.29.000.000711/2017-67 apura a acessibilidade do site da Receita 

Federal do Brasil (arquivado); 1.29.000.001436/2017-07- apura a acessibilidade do site do Tribunal Regional Eleitoral do RS (arquivado); 

1.29.000.002988/2017-24 - apura a acessibilidade do site da Defensoria Pública da União; 1.29.000.003005/2017-77 - apurar a acessibilidade do site da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (arquivado); 1.29.000.001355/2017-07 - apura a acessibilidade dos sites do poder judiciário na 4º Região 

(http://www2.trf4.jus.br/trf4/) e na Justiça Federal do Rio Grande do Sul (http://www2.jfrs.jus.br/). 

O parâmetro utilizado para aferir as condições de acessibilidade do sítio eletrônico é a ferramenta disponibilizada pelo Governo 

Federal, Avaliador e Simulador de Acessibilidadede Sítios (ASES), segundo o qual um site é considerado ruim (cor vermelha) quando em porcentagem 

menor que 70%; regular (cor laranja), quando em porcentagem maior ou igual a 70% e menor que 85% ; boa (cor amarela), quando em porcentagem 

maior ou igual a 85% e menor que 95%; e excelente (cor verde), quando em porcentagem maior ou igual a 95%. 

Inicialmente, após oficiamento (PR-RS-00042265/2017), a Secretaria Geral do MPF elencou as providências que estavam sendo 

tomadas a fim de adequar o sítio eletrônico às normas de acessibilidade (PGR-00399052/2017). 

Nesse contexto, após decorrido considerável lapso temporal foram realizados testes das condições de acessibilidade do portal do MPF 

através da ferramenta Avaliador e Simulador de Acessibilidadede Sítios (ASES), conforme teor das consultas realizada em 25/01/18 (PRM-CAX-RS-

00000731/2018) e 01/06/18 (PRM-CAX-RS-00005477/2018), o site principal do Ministério Público Federal (http://www.mpf.mp.br), apresenta índice 

de 94,1% . Assim, conclui-se, a partir dos parâmetros oficiais (ASES), que o portal eletrônico do MPF apresenta condições de acessibilidade beirando o 

índice qualificado como excelente. 

Na sequência a Secretaria Geral do MPF foi instada a se manifestar (PRM-CAX-RS-00000739/2018) sobre o relatório circunstanciado 

previsto no art. 120 da Lei nº 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão). 

Em resposta (PGR-00259885/2018), o Secretário-Geral encaminha a Nota Técnica nº 36/2018/ASTEC-SG (PGR-00249317/2018) 

que comprova a elaboração do Relatório, em 9/5/2018, e publicado no Portal MPF, o qual pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 

http://mpf.mp.br/para-o-cidadao/RelatorioCircunstanciadoAcessibilidadeDigital.pdf. Cópia integral do relatório juntado no Doc. PGR-00259885/2018. 

Nessa perspectiva, conforme o ASES, os sítios eletrônicos que apresentam índices acima de 85% são considerados com boas 

condições de acessibilidade, neste caso, portanto, com índice de 94,1% verifica-se atendido a contento as condições de acessibilidade; idêntica conclusão 

em relação ao Relatório a que se refere o art. 120 da Lei nº 13.146/2015, na medida em que restou demonstrado a sua elaboração e publicação. Assim 

não mais subsiste justa causa para a continuidade dessa apuração. 

Diante disso, cumpre o encerramento deste inquérito civil, considerando-se o exaurimento de seu objeto. 

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 Associação de Cegos do RS (maiores dados no Doc. PR-RS-00038207/2017) e ao Secretário-Geral do Ministério Público 

Federal (dados no Doc. PGR-00259885/2018) a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-os, inclusive, que 

até que seja homologada pelo Núcleo de Apoio Operacional da PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 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; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região), 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 - PRM-VLH-RO-00002219-2018| 

PORTARIA Nº 9, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

Autos nº 1.31.003.000184/2017-11. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando as informações contidas nesses autos 

acima referenciado; 

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, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

RESOLVE: 

Converter o presente auto em INQUÉRITO CIVIL, no âmbito da PFDC, com vistas Expedir Recomendação às empresas 

concessionárias de transporte coletivo interestadual que atuam no âmbito do Estado de Rondônia, visando observar as disposições do Passe livre, nos 
termos da Lei 8899/94. 

DESIGNAR o servidor Noel Ferreira da Silva, Técnico Administrativo, matrícula 28.083 para funcionar como secretário encarregado 

de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar 
a Secretaria desta PRM; 

DETERMINAR, como providências preliminares, as diligências a seguir relacionadas: 

 Comunique-se à PFDC da instauração do presente Inquérito Civil e demais providências de estilo; 
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 Se for o caso, solicite-se publicação; 

 Certifique-se a entrega dos Ofícios reiterados e transcurso de prazo com ou sem respostas; 

 Após, voltem-me conclusos. 

 

JOAO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-VLH-RO-00002223-2018| 

PORTARIA Nº 11, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

Autos nº 1.31.003.000173/2017-22. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando as informações contidas nesses autos 

acima referenciado; 

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, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

RESOLVE: 

Converter o presente auto em INQUÉRITO CIVIL, vinvulado a 5ª CCR, com vistas a apurar suposta utilização inadequada de verba 

federal do Programa Saúde da Família pelo Município de Corumbiara/RO. 

DESIGNAR o servidor Noel Ferreira da Silva, Técnico Administrativo, matrícula 28.083 para funcionar como secretário encarregado 

de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar 

a Secretaria desta PRM; 

DETERMINAR, como providências preliminares, as diligências a seguir relacionadas: 

Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente Inquérito Civil e demais providências de estilo; 

Se for o caso, solicite-se publicação; 

Após, voltem-me conclusos. 

 

JOAO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00020482-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 23 DE MAIO DE 2018 

 

O Ministério Público Federal, por seus Procuradores da República signatários, nos termos do art. 127 e 129 da Constituição Federal 

e do art. 6o, XIV e XX, da Lei Complementar no 75/93, que autoriza o Ministério Público a propor as ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais e expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos 

e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis e, 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, tem como instrumentos de execução 

o licenciamento ambiental e as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 

degradação ambiental, entre outros; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, confirme dispõe o artigo 225, § 3º, da 

Magna Carta; 

CONSIDERANDO que é objetiva a responsabilidade por dano ambiental, cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, 

independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), destacando-se que o dano ambiental pode ser 

causado por vários degradadores, sendo todos responsáveis solidários pela reparação; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, regulamenta a cooperação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas a proteção das paisagens naturais 

notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, e ainda 

estabelece e define a competência dos três entes federados para emissão do licenciamento ambiental, fixando que o licenciamento deve se dar em uma 

única esfera de poder; 

CONSIDERANDO que se tornaram recorrentes as diversas notícias dando conta da extração ilegal de minério de ouro ao longo do 

Rio Madeira, inclusive na sua Área de Proteção Ambiental; 

CONSIDERANDO as constantes ações de fiscalização realizadas pelos diversos órgãos ambientais e de persecução, com o objetivo 

de coibir e reprimir o ilícito ambiental na localidade mencionada – com destaque para a chamada “Operação Azougue” –, que demandam o aporte de 

volume expressivo de recursos humanos, financeiros e materiais; 

CONSIDERANDO que as audiências criminais decorrentes das prisões em flagrante durante essas fiscalizações, em geral, ocorrem 

depois de dois anos dos fatos e que a semelhança nas circunstâncias da prisão e o decurso do tempo faz com que boa parte das testemunhas arroladas 

pela acusação não se recordem dos detalhes da apreensão; 
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CONSIDERANDO que, nas referidas audiências, muitas vezes, o acusado e sua defesa alegam que a draga não estaria em 

funcionamento, que estaria somente navegando, em manutenção ou outras alegações quaisquer para eximirem-se da responsabilidade criminal, o que 

gera controvérsia sobre a própria materialidade delitiva; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior eficiência, nos planos investigativo e processual penal, da ação persecutória 

estatal, com a otimização dos recursos públicos empregados nas fiscalizações ostensivas regulares e operações coordenadas, em observância ao disposto 

no art. 37, caput, da Constituição; 

CONSIDERANDO que a utilização de recursos audiovisuais para gravação do momento da aproximação das dragas possibilitaria 

ilidir eventuais alegações desse gênero, de manejo usual pela defesa, pois comprovariam inequivocamente o pleno funcionamento da draga no momento 

da apreensão; 

CONSIDERANDO que a gravação audiovisual das abordagens realizadas em locais públicos não importa violação a direitos e 

garantias fundamentais, desde que o observado o disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição, que preceitua que “o preso será informado de seus direitos, 

entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”; 

RECOMENDA, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 75/93: 

(A) à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia (SEDAM); 

(B) a Marinha do Brasil em Rondônia – Delegacia Fluvial de Porto Velho; 

(C) ao Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de Rondônia; 

(D) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA; 

(E) Polícia Federal no Estado de Rondônia; 

QUE nas fiscalizações com o intuito de autuar e prevenir a extração ilegal de minério de ouro por parte de “dragueiros”, utilizem 

recursos audiovisuais para gravação do momento da aproximação das dragas, bem como sejam registradas por meios fotográficos as condições da draga 

que revelam seu pleno funcionamento; 

QUE, para tanto, os comandos e as chefias de cada uma das instituições recomendadas orientem as suas equipes de campo a proceder 

a gravação, com a devida observância dos direitos e garantias fundamentais. Em caso de abordagem direta a qualquer pessoa, seja esta alertada quanto à 

existência de gravação em curso e quanto ao direito de permanecer em silêncio e de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere); 

QUE os responsáveis pela abordagem forneçam à Polícia Federal os registros audiovisuais efetuados durante a abordagem, que 

deverão ser incluídos no respectivo Inquérito Policial, para que sirvam como elemento de prova, nas ações penais decorrentes. 

Oficie-se aos recomendados, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para manifestação quanto ao acatamento da presente 

recomendação, bem como indicação das medidas a serem tomadas para seu cumprimento. 

A omissão na remessa de resposta no prazo acima estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento desta recomendação, 

ensejando adoção das providências cabíveis. 

Além do seu escopo pedagógico e preventivo, a presente recomendação presta-se a alertar seus destinatários para o modo adequado 

de proceder quanto às matérias aqui tratadas, bem como acerca das consequências legais em caso de sua eventual inobservância. 

Oficie-se à PGR para publicação no portal eletrônico, nos termos do art. 23, caput, da Resolução n.° 87, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, de 03.08.2006. 

Oficie-se à 4ª CCR, remetendo cópia da presente recomendação. 

Em caso de descumprimento injustificado desta recomendação, não se poderá alegar desconhecimento do que aqui foi abordado em 

processos administrativos ou judiciais futuros. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio de seus PROCURADORES DA REPÚBLICA, atuará na rápida responsabilização 

dos infratores, com a promoção das ações penais e de improbidade administrativa cabíveis, sem prejuízo da provocação de outros órgãos federais ou 

estaduais, como a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e Contas ao Tribunal 

de Contas do Estado. 

Na certeza do pronto acatamento da presente recomendação, colhemos o ensejo para render votos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

DANIELA LOPES DE FARIA 

Procuradora da República 

 

DANIEL AZEVÊDO LOBO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CIA-SC-00004364-2018| 

PORTARIA N° 15, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e Resolução nº 87/2006, do CSMPF: 

CONSIDERANDO a existência da Ação Civil Pública n° 5009107-57.2017.4.04.7204, ajuizada pela Defensoria Pública da União 

em face do Município de Criciúma-SC, a qual está sendo acompanhada por este Ofício na condição de Custus Iuris; . 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização da prestação de serviços de cunho social oferecidos pela Casa de Passagem São 

José no município de Criciúma; ; 

CONSIDERANDO a missão institucional do Ministério Público Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88); 

CONSIDERANDO ainda que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República, e art. 5º, inciso III, b, da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “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”; 

RESOLVE: 

Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nos termos do art. 8° da Resolução CNMP n° 174/2017. 
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Registro e autuação desta Portaria no sistema de informação do Ministério Público Federal – Único - como “Procedimento 

Administrativo”, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, registrando-se como objeto: “TUTELA COLETIVA 

- DIREITOS SOCIAIS - 1ª CCR - Acompanhar Ação Civil Pública n° 5009107-57.2017.4.04.7204 ajuizada pela DPU em face do Município de Criciúma-

SC que tem por objetivo o restabelecimento do pleno funcionamento da Casa de Passagem São José a qual atende pessoas em estado de vulnerabilidade 
social. 

 

FABIO DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024295-2018| 

PORTARIA Nº 374, DE 4 DE JUNHO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 2326 e 2327, 2337 e 2338, RESOLVE: 

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

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

19ª/Joinville Cesar Augusto Engel (4 de junho) 

52ª/Anita Garibaldi Eliatar Silva Junior (1º de junho) 

53ª/São João Batista Nilton Exterkoetter (1º de junho) 

42ª/Turvo Pedro Lucas Vargas (18 a 29 de junho) 

 

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

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

19ª/Joinville Marcelo Mengarda(4 de junho) 

52ª/Anita Garibaldi Leonardo Fagotti Mori (1º de junho) 

53ª/São João Batista Marcela Hülse Oliveira (1º de junho) 

42ª/Turvo Cleber Lodetti de Oliveira (18 a 29 de junho) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00004020-2018| 

PORTARIA Nº 1, DE 4 DE JUNHO DE 2018 
 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PA 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e: 

 CONSIDERANDO os termos da Promoção de Arquivamento nº 61/2018 (PRM/SRC/SP- 00003911/2018), registrada no Inquérito 
Civil nº 1.34.016.000126/2014-85; 

RESOLVE, em obediência ao art. 9º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por objeto acompanhar a efetiva instalação em 

Sorocaba, de Unidades de Acolhimento (UAs), que apesar da morosidade evidente em sua implantação foi constatada que a questão vem sendo tratada 
de forma regular pelos envolvidos: Ministério da Saúde e Município de Sorocaba. 

 FICA DETERMINADO, ainda: 

 a) a autuação da documentação consistente em cópias extraídas do Inquérito Civil nº 1.34.016.000126/2014-85, com as anotações 
pertinentes no Sistema Único; 

 b) a juntada de cópia da presente portaria ao referido Inquérito Civil; 

 c) a publicação da presente Portaria, inclusive na forma do que preceitua o art. 4º, inciso VI e art. 7º, §2º, incisos I e II , da Resolução 

nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, combinado com art. 9º, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do 
mesmo Órgão; 

 d) que a SUBJUR registre a distribuição ao Ofício vinculado ao 3º Ofício da PRM-SOROCABA/SP; 
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 e) que a Assessoria acompanhe o vencimento do prazo fixado no art. 11, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

 Registre-se. 

 

RUBENS JOSÉ DE CALASANS NETO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00003827-2018| 

PORTARIA Nº 22, DE 5 DE JUNHO 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 Inquérito 

Policial Nº 0183/2017 (PRM/SJC nº 3406.2017.000125-6), DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para apurar a existência de construções 

em Área de Preservação Permanente-APP do Rio Paraíba do Sul, dentro da APA-Mananciais do Rio Paraíba do Sul, no núcleo urbano localizado na 

Estrada Rodolfo S. Alvarenga, 30, em São José dos Campos/SP. 

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) o retorno dos autos, para análise das diligências iniciais. 

 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00004433-2018| 

PORTARIA Nº 24, DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ao final assinada, usando das atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e pelo artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93, regulamentado pela Resolução 

87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e também pela Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e, ainda, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e social, da ordem 

jurídica e dos interesses difusos e coletivos, na forma do disposto nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; 

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); 

CONSIDERANDO que, nos termos do inciso XXXII do artigo 5º e do inciso V do artigo 170, ambos da Constituição Federal, a 

defesa do consumidor é dever do Estado e direito fundamental do cidadão, bem como princípio geral da ordem econômica nacional; 

CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (artigo 6º, III, do CDC); 

CONSIDERANDO que o comportamento do consumidor depende do nível de informação ao seu alcance, e o seu direito de escolha 

tem como pressuposto o conhecimento sobre a qualidade e o preço dos produtos e serviços; 

CONSIDERANDO que até o momento não foram coligidos elementos suficientes a permitir eventual propositura de ação civil pública 

ou o arquivamento do feito, 

RESOLVE: 

(I) Instaurar, nos termos dos arts. 2º, caput, inciso I, e 4º, caput, II, da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal e no art. 4º da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, o presente INQUÉRITO CIVIL, a partir da Notícia de Fato nº 

1.34.015.000589/2016-19, para apurar eventuais irregularidades no jogo de adivinhação com entrega de prêmios realizado no programa chamado “Qual 

é o desafio?” veiculado pela Rede Bandeirantes de Televisão; 

(II) Seja o presente feito autuado e registrado; 

(III) Comunique-se a instauração deste inquérito à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução nº 87/2006 do CSMPF) e envie-se cópia para publicação por meio eletrônico; 

(IV) Determinar o prazo inicial de um ano, a contar da presente data, para a finalização do presente inquérito civil. 

 

ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00002636-2018| 

PORTARIA Nº 40, DE 5 DE JUNHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório n° 1.34.024.000116/2017-73. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil 

 

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, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 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; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos difusos e coletivos e, em especial, para a proteção dos direitos do consumidor; 

CONSIDERANDO que no município de Palmital, SP, o Conjunto Habitacional Padre Inocente Oséas não é atendido pelo serviço 

postal dos Correios; 
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CONSIDERANDO que a ECT, instada a se manifestar, afirmou que os requisitos para que na localidade haja entrega de 

correspondências foram preenchidos e, por tal motivo, no primeiro semestre do corrente ano seriam calculados os recursos (humanos e materiais) 

necessários à efetiva implantação do serviço; 

CONSIDERANDO que o marco temporal indicado pelos correios ainda não se encerrou; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução 

CSMPF Nº 87/2006, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar a propositura 

de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2006, incluído pela Res. CSMPF Nº 106/2010) 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, INQUÉRITO CIVIL, com o fim de 

apurar eventual irregularidade no serviço de entrega de correspondências no Conjunto Habitacional Padre Inocente Oséas, localizado em Palmital, SP; 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000116/2017-73; 

2. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

3. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

4. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo, assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/06, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

5. Aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Ofício n° 284/2018-AMMM/PRM. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00020158-2018| 

PORTARIA Nº 14, DE 5 DE JUNHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório n. 1.35.000.001630/2017-87. Assunto: apurar 

eventuais irregularidades na proposta de reformulação do Setor Elétrico Brasileiro 

baseada na nota técnica “Aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico”, de 

autoria do Ministério de Minas e Energia, objeto da Consulta Pública n. 33/2017. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora Regional da República infrafirmada, titular do 2º Ofício da 

Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Sergipe, no exercício de suas funções institucionais e com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

Federal; no art. 6º, VII, da Lei Complementar n. 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei n. 8.625/93; no art. 2º, I, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal e no art. 2º, inciso II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVE converter o 

presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, tendo como elementos de capa os seguintes, em atendimento ao contido no art. 4º da 

Resolução CNMP n. 23/2007: 

 

OBJETO: apurar eventuais irregularidades na proposta de reformulação do setor elétrico brasileiro baseada na nota técnica “Aprimoramento do 

Marco Legal do Setor Elétrico”, de autoria do Ministério de Minas e Energia, objeto da Consulta Pública n. 33/2017. 

ENVOLVIDO: Ministério de Minas e Energia 

Distribuição: 2º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE 

GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 3ª câmara de Coordenação e Revisão do MPF 

 

A título de diligências iniciais, determina: 

a) o registro e autuação do feito, como Inquérito Civil vinculado à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com as devidas 

alterações de capa, pelo Setor Extrajudicial desta Procuradoria da República (SEEXTJ/PRSE); 

b) a afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Procuradoria, em 

cumprimento ao disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23 CNMP; 

c) o acompanhamento, pelo Setor Extrajudicial, do prazo para conclusão do presente inquérito, fixado em 1 (um) ano, com a 

possibilidade de prorrogação justificada por igual prazo, devendo o mencionado setor realizar o acompanhamento de tal lapso e emitir certidão, após o 

seu transcurso, para juntada aos autos, e 

d) a devolução dos autos ao gabinete, para dar continuidade à instrução do feito. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
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