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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00332882-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 90, DE 27 DE JUNHO DE 2019 
 

PA Nº: 1.00.000.010911/2016-65. DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. PORTARIA N. 

611/2016 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA. 

ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
 

1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado em junho de 2016 para acompanhar os desdobramentos da Portaria n. 611/2016 

do Ministério da Justiça e da Cidadania, que suspendeu, por 90 dias, a realização de diversas despesas no âmbito ministerial, com possibilidade de 

impactar a autonomia do Fundo Nacional para Criança e Adolescente, gerido pelo Conselho Nacional de Criança e Adolescente (CONANDA); bem 

como o o andamento de projetos, programas e campanhas da pasta de promoção de direitos de  criança e adolescente. 

2.Nos autos consta o Ofício n. 480/2016/PFDC/MPF, que solicitou ao Ministro da Justiça esclarecimentos quanto aos impactos deste 

contingenciamento; e a resposta encaminhada pela Chefia de Gabinete do Ministro, por meio do Ofício n. 364/2016/GM (pp. 13-16). Também foram 

juntados documentos da Associação Internacional Mayle Sara Kalí – AMSK/Brasil (pp. 32 - 45) sobre os avanços e retrocessos da política nacional dos 

direitos humanos de criança e adolescente. 

3.Foram expedidos ofícios à Secretaria Especial de Direitos Humanos do então Ministério da Justiça e Cidadania (Of. 

n.548/2016/PFDC/MPF e n. 549/548/2016/PFDC/MPF, pp. 46-47) requerendo informações acerca do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, 

obtendo-se resposta no Ofício n. 9391/2016/SEI/GM-SE/ASTEC/GM (pp. 48-51). Constam ainda documentos relativos à Comissão Permanente de 

Avaliação do SINASE (pp. 56-100). 

4.É o relatório. 

5. Ante o exposto e sem mais deliberações, sugiro o arquivamento deste procedimento administrativo, nos termos do art. 17 da Res. 

CSMPF nº 87/2010, sem prejuízo de reapreciação da questão a qualquer momento. 
 

RENATA PEREIRA LAVAREDA 

Assessoria Multidisciplinar da PFDC 
 

De acordo. Arquive-se. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00332678-2019| 

SESSÃO: 26 DATA: 12/07/2019 16:54:13 PERÍODO: 08/07/2019 A 12/07/2019 

 

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

 

Processo: 1.00.001.000148/2019-05 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 08(ALCIDES MARTINS) 

Data:  08/07/2019 

Interessados: PR-PR - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

 

Processo: 1.00.001.000149/2019-41 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 09(LUCIANO MARIZ MAIA) 

Data:  08/07/2019 

Interessados: CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

 

Processo: 1.00.001.000150/2019-76 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 07(NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO) 

Data:  08/07/2019 

 

Processo: 1.00.001.000151/2019-11 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 04(HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO) 

Data:  09/07/2019 

Interessados: VLADIMIR BARROS ARAS 

 

Processo: 1.00.001.000152/2019-65 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 04(HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO) 
Data:  09/07/2019 

Interessados: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPUBLICA 

 

Processo: 1.00.001.000153/2019-18 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 
Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 05(LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN) 
Data:  11/07/2019 

Interessados: LEONARDO AUGUSTO GUELFI 

 

Processo: 1.00.001.000154/2019-54 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 06(CELIA REGINA SOUZA DELGADO) 

Data:  12/07/2019 

Interessados: SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

 
Processo: 1.00.002.000113/2018-77 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

Origem: PRR3ª REGIÃO 

Relator: Assento/CSMPF n° 06(CELIA REGINA SOUZA DELGADO) 

Data:  11/07/2019 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do CSMPF 
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00019774-2019| 

PORTARIA Nº 33, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições 

legais e, em especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, as alterações na indicação de Promotores de Justiça encaminhadas pela E. Procuradoria-Geral de Justiça 

de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00019241/2019), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 05/07/2019; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/01/2021, 

inclusive); 

RESOLVE: 

DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 

respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JULHO/2019 

001ª SÃO PAULO – BELA VISTA MARGARETH FERRAZ FRANCA  10 a 19 

003ª SÃO PAULO – SANTA IFIGÊNIA MARCELO LUIZ BARONE  1 a 16 

003ª SÃO PAULO – SANTA IFIGÊNIA CARLOS CÉSAR DE FARIA BERNARDI  17 a 31 

006ª SÃO PAULO – VILA MARIANA WILSON RICARDO COELHO TAFNER  15 a 31 

246ª SÃO PAULO - SANTO AMARO SALMO MOHMARI DOS SANTOS JUNIOR  1 a 5 

249ª SÃO PAULO - SANTANA MICHAELA CARLI GOMES  10 a 12 

249ª SÃO PAULO - SANTANA ADRIANA RIBEIRO SOARES DE MORAIS  13 a 19 

250ª SÃO PAULO - LAPA MARCELO CAMARGO MILANI  1 a 31 

253ª SÃO PAULO - TATUAPÉ DANILO PALAMONE AGUDO ROMÃO  1 a 12 

254ª SÃO PAULO - VILA MARIA PATRICIA MORAES AUDE  2 a 31 

255ª SÃO PAULO - CASA VERDE ALESSANDRA ANDREZ CABRERA JOAO BOROWSKI  2 a 31 

256ª SÃO PAULO - TUCURUVI ENZO DE ALMEIDA CARRARA BONCOMPAGNI  17 a 30 

258ª SÃO PAULO - INDIANOPOLIS BRUNO ALBINO RAVARA  17 a 31 

259ª SÃO PAULO - SAUDE JOSE VICENTE DE PIERRO  1 a 16 

260ª SÃO PAULO - IPIRANGA EDUARDO AUGUSTO VELLOSO ROOS NETO  1 a 16 

280ª SÃO PAULO - CAPELA DO 

SOCORRO 

MARIANA CORREA VIANA  17 a 31 

325ª SÃO PAULO - PIRITUBA EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA  1 a 5 

346ª SÃO PAULO - BUTANTÃ DAIANA DEGASPERI COTE GIL  17 a 31 

349ª  SÃO PAULO - JACANA PATRICIA IGNÁCIO TEIXEIRA  22 a 26 

350ª SÃO PAULO - SAPOPEMBA CRISTIANE MELILO DILASCIO MOHMARI DOS 

SANTOS  

1 a 16 

350ª SÃO PAULO - SAPOPEMBA SOLANGE APARECIDA SIBINEL  17 a 31 

352ª SÃO PAULO - ITAIM PAULISTA LUIZ ARTHUR IUGHETTI CAPUZZO  1 a 16 

371ª SÃO PAULO - GRAJAÚ MARIANA CORREA VIANA  17 a 31 

373ª SÃO PAULO - CAPÃO 

REDONDO 

JULIA FERNANDES CALDAS  10 a 26 

374ª SÃO PAULO - RIO PEQUENO LUCIANA ANDRE JORDAO DIAS  1 a 12 

375ª SÃO PAULO - SÃO MATEUS GILBERTO GOMES PEIXOTO  1 a 12 

390ª SÃO PAULO - CANGAÍBA FERNANDA CHUSTER PEREIRA  2 a 31 

398ª SÃO PAULO - VILA JACUÍ IGOR VOLPATO BEDONE  1 a 16 

398ª SÃO PAULO - VILA JACUÍ CAMILA BONAFINI PEREIRA  17 a 31 

403ª SÃO PAULO - JARAGUA FABIANE LEVY  17 a 23 

403ª SÃO PAULO - JARAGUA DANILO PALAMONE AGUDO ROMÃO  24 a 31 

405ª SÃO PAULO - JOSÉ BONIFÁCIO ALEXANDRA MILARE TOLEDO SANTOS  25 a 31 

408ª SÃO PAULO - JARDIM SÃO LUÍS TOMAS BUSNARDO RAMADAN  23 a 31 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JULHO/2019 

413ª SÃO PAULO - CURSINO THIAGO BERETTA GALVAO GODINHO  2 a 19 

413ª SÃO PAULO - CURSINO MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA LEONEL  20 a 31 

417ª SÃO PAULO - PARQUE DO 

CARMO 

VANESSA THEREZINHA SOUSA DE ALMEIDA  17 a 31 

420ª SÃO PAULO - VILA SABRINA EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA  10 a 16 

420ª SÃO PAULO - VILA SABRINA CLAUDIA FERREIRA MAC DOWELL  17 a 26 

421ª SÃO PAULO - TEOTONIO 

VILELA 

MARIA CLAUDIA ANDREATTA HIRT  10 a 16 

421ª SÃO PAULO - TEOTONIO 

VILELA 

ADRIANA RIBEIRO SOARES DE MORAIS  22 a 26 

422ª SÃO PAULO - LAUZANE 

PAULISTA 

MICHAELA CARLI GOMES  1 a 5 

007ª AGUDOS ERICSON CAMPOS DE CASTILHO  1 a 16 

007ª AGUDOS JOAO HENRIQUE FERREIRA  17 a 31 

202ª ALTINÓPOLIS DANIEL ARDEVINO FONSECA DO NASCIMENTO  1 a 31 

009ª ANDRADINA  REGISLAINE TOPASSI  1 a 5 

215ª ANGATUBA AUGUSTO SERGIO COSTA VIANNA  1 a 14 e 16 

215ª ANGATUBA FABIO GUNCO KACUTA  15 e 17 a 27 

190ª APARECIDA ALEXANDRE MOURÃO MAFETANO  17 a 31 

010ª APIAÍ SIDNEY CESAR RIBEIRO SYDOW  1 a 31 

239ª ARARAQUARA MARCEL ZANIN BOMBARDI  1 a 16 

239ª ARARAQUARA JOSÉ CARLOS MONTEIRO  17 a 31 

335ª ARUJÁ TASSIA ISMENIA DA ROCHA SILVA  15 a 26 

016ª ATIBAIA REGINA BARBARA MURAD LOUZADA  1 a 12 

225ª AURIFLAMA MARCELO ANTONIO FRANCISCHETTE DA COSTA  1 a 2 e 4 a 31 

225ª AURIFLAMA GLAUCO SOUZA AZEVEDO  3 

022ª BATATAIS ALEXANDRE PADILHA  17 a 31 

369ª BOITUVA GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ  15 a 19 

027ª BRAGANÇA PAULISTA RICARDO BRAINER ZAMPIERI  10 a 19 

028ª BROTAS ALEXANDRE DE CAMPOS BOVOLIN  27 a 31 

214ª BURITAMA PEDRO VINICIUS MENEGUETTI MARTINS  1, 3 a 15, 17, 19 a 22, 24, 26 a 29 

e 31 

214ª BURITAMA PAULO CAMPOS DOS SANTOS  2, 16, 18, 23, 25 e 30 

030ª CACONDE ALLYSON FERNANDO VENEGA CORADINI  1 a 31 

354ª CAJAMAR REINALDO IORI NETO  1 a 5 

032ª CAJURU RENATO DIAS DE CASTRO FREITAS  1 a 31 

033ª CAMPINAS ADRIANA VACARE TEZINE  12 a 31 

274ª CAMPINAS FERNANDA SUMI BARBOSA  1 a 31 

275ª CAMPINAS LUIS FELIPE DELAMAIN BURATTO  1 a 16 

275ª CAMPINAS THAIS DE ALMEIDA SMANIO  17 a 31 

379ª CAMPINAS JOSÉ CARVALHO SANTORO JÚNIOR  1 a 31 

423ª CAMPINAS FERNANDA SUMI BARBOSA  2 a 16 

344ª CAMPO LIMPO PAULISTA  FLAVIA MENDES PEREIRA RIVELLI CAÇADOR  4 a 12 

036ª CANANÉIA  LANA DRAPIER ALBUQUERQUE  1 a 31 

038ª CAPIVARI  VITOR PETRI  1 a 16 

038ª CAPIVARI  ESTEVÃO LUIS LEMOS JORGE  17 a 31 

206ª CARAGUATATUBA  RODRIGO LUCIO DOS SANTOS BORGES  1 a 31 

388ª CARAPICUÍBA  SANDRA REIMBERG  1 a 12 

179ª CATANDUVA  HELOISA GASPAR MARTINS TAVARES  26 a 31 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JULHO/2019 

205ª CERQUEIRA CÉSAR  MARCOS VIEIRA GODOY  1 a 31 

355ª CERQUILHO  TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS  22 a 31 

041ª CONCHAS  HERCULES SORMANI NETO  1 a 16 

041ª CONCHAS  LAURO HENRIQUE MENDES PEREIRA  17 a 31 

243ª CORDEIRÓPOLIS  RENATO FANIN  1 a 16 

243ª CORDEIRÓPOLIS  MARIANA FITTIPALDI  17 a 31 

360ª COSMÓPOLIS  PATRICIA TALIATELLI BARSOTTINI  1 a 15, 17 e 19 a 31 

227ª COTIA  MARCELO SILVA CASSOLA  15 a 26 

119ª CUBATÃO  JULIANA CARLA MACIEL RAMOS  2 a 16 

043ª CUNHA  ANNA CLAUDIA CAMPOS DA COSTA GALVÃO  10 a 19 

222ª DIADEMA  SANDRA LOURDES ALVES DE MOURA SAMPAIO 

ARRUDA  

1 a 16 

329ª DIADEMA  SANDRA LOURDES ALVES DE MOURA SAMPAIO 

ARRUDA  

15 a 16 

329ª DIADEMA  RENATA PERIN DE ANDRADE DEBSKI  17 a 29 

149ª DRACENA  RUY FERNANDO ANELLI BODINI  1 a 11 

341ª EMBU DAS ARTES  CARLA MURCIA SANTOS  1 a 31 

391ª EMBU DAS ARTES  PATRICIA TIEMI MOMMA  1 a 5 

370ª EMBU-GUAÇU  IGOR KOZLOWSKI  1 a 16 

091ª ESPÍRITO SANTO DO PINHAL  RAUL RIBEIRO SORA  1 a 16 

302ª FERNANDÓPOLIS  FERNANDO CESAR DE PAULA  1 a 31 

401ª FERRAZ DE VASCONCELOS  CARLA BORGES HONORIO  1 a 16 

401ª FERRAZ DE VASCONCELOS  FELIPE DUARTE GONCALVES VENTURA DE PAULA  17 a 31 

291ª FRANCA DILSON SANTIAGO DE SOUZA  22 a 26 

212ª GUARUJÁ  LEANDRO SILVA XAVIER  10 a 26 

212ª GUARUJÁ  LEANDRO SILVA XAVIER  27 a 31 

185ª GUARULHOS  GUSTAVO JOSE PEDROZA SILVA  17 a 31 

278ª GUARULHOS  PRISCILA GOMES BARCELLOS BORGES  1 a 12 

279ª GUARULHOS  CARLOS EDUARDO BRECHANI  1 a 5 

395ª GUARULHOS  FERNANDA FRANÇA CALIXTO  5 a 16 

395ª GUARULHOS  GUSTAVO JOSE PEDROZA SILVA  17 a 31 

050ª IGARAPAVA  DILSON SANTIAGO DE SOUZA  1 a 31 

051ª IGUAPE  CRISTIANO DE BARROS SANTOS  1 a 16 

051ª IGUAPE  HALINE BARRETO AFONSO  17 a 31 

368ª ILHA SOLTEIRA  EDUARDO MARTINS BOIATI  1 a 31 

211ª INDAIATUBA  MARCELO DI GIACOMO ARAÚJO  1 a 10 e 22 a 26 

189ª ITANHAÉM  FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA  17 a 31 

201ª ITAPECERICA DA SERRA  PERSIO RICARDO PERRELLA SCARABEL  1 a 16 

201ª ITAPECERICA DA SERRA  GUILHERME SILVA DE DEUS  17 a 30 

052ª ITAPETININGA  JOAO JOSÉ RODRIGUES NETO  17 a 31 

056ª ITAPORANGA  VINICIUS BONESSO GUILLEN  1 a 2, 4 a 17 e 19 a 30 

056ª ITAPORANGA  BRUNO GONDIM RODRIGUES  3 

056ª ITAPORANGA  ANA LAURA RIBEIRO TEIXEIRA MARTINS  18 

377ª ITAQUAQUECETUBA  GUSTAVO DOS SANTOS MONTANINO  3 a 12 

060ª ITUVERAVA  ERTON EVANDRO DE SOUZA DAVID  10 a 19 

061ª JABOTICABAL  ETHEL CIPELE  17 a 31 

062ª JACAREÍ  JULISA HELENA DO NASCIMENTO DE PAULA  17 a 31 

241ª JAÚ ALEXANDRE DE CAMPOS BOVOLIN  1 a 12 

064ª JOSÉ BONIFÁCIO  SERGIO CLEMENTINO  1, 3 a 9 e 13 a 31 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JULHO/2019 

064ª JOSÉ BONIFÁCIO  JOSÉ MARCIO ROSSETTO LEITE  2 e 10 a 12 

281ª JUNDIAÍ  AMANDA LUIZA SOARES LOPES KALIL  1 a 31 

424ª JUNDIAÍ  NATALIA TAVARES GAVIAO DE ALMEIDA  1 a 16 

424ª JUNDIAÍ  FABIANO PAVAN SEVERIANO  25 a 31 

223ª JUQUIÁ  DANIEL PORTO GODINHO DA SILVA  1 a 4 

223ª JUQUIÁ  RAFAEL TSUGUIO BERNHARDT HAYASHI  5 a 31 

161ª LENÇÓIS PAULISTA  ALOISIO GARMES JUNIOR  1 a 5 

399ª LIMEIRA  RENATO FANIN  16 a 31 

297ª LINS ELIANA KOMESU LIMA  15 a 19 

208ª MIGUELÓPOLIS  VICTOR RIBEIRO TRAVAIN  1 a 31 

218ª MIRACATU  RONALDO PEREIRA MUNIZ  1 a 16 

218ª MIRACATU  DANIEL PORTO GODINHO DA SILVA  17 a 31 

153ª MIRANDÓPOLIS  BRUNA DA COSTA NAVA ZAMBON  1 a 31 

074ª MOGI DAS CRUZES  KLEBER HENRIQUE BASSO  15 a 31 

287ª MOGI DAS CRUZES  MARCIO ROGERIO FRACASSI  10 a 25 

076ª MONTE ALTO  ANA MARIA ROMANO  1 a 16 

076ª MONTE ALTO  CELSO ARMANDO BARONI RIBEIRO RODRIGUES  17 a 31 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  FERNANDA GOMEZ DAMICO  1 a 17 e 19 a 31 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  WANDERLEY BAPTISTA DA TRINDADE JÚNIOR  18 

336ª MORRO AGUDO  TULIO VINICIUS ROSA  1 a 31 

078ª NOVA GRANADA  JOSÉ SILVIO CODOGNO  3 a 22 

078ª NOVA GRANADA  HELOISA GASPAR MARTINS TAVARES  1 a 2 e 23 a 31 

213ª OSASCO  HELENA BONILHA DE TOLEDO LEITE  19 a 25 

277ª OSASCO  RODRIGO CESAR COCCARO  1 a 16 

277ª OSASCO  FÁBIO LUIS MACHADO GARCEZ  17 a 30 

315ª OSASCO  MARIANA DE MELO SARAIVA MARANGONI  17 a 31 

331ª OSASCO  FILIPE DE MELO EUZEBIO  29 a 31 

313ª OURINHOS  MARCELO GONÇALVES SALIBA  1 a 31 

086ª PEDERNEIRAS  LUIS HENRIQUE SCANFERLA  4 a 12 

087ª PENÁPOLIS  JOAO PAULO SERRA DANTAS  1 a 5 

088ª PEREIRA BARRETO  REGISLAINE TOPASSI  1 a 9 e 11 a 31 

088ª PEREIRA BARRETO  GLAUCO SOUZA AZEVEDO  10 

295ª PERUÍBE  CRISTIANO DE BARROS SANTOS  17 a 31 

090ª PINDAMONHANGABA  LUCIANA POLENTI CREMONESE MARCONDES  15 a 31 

244ª PIRACICABA  SERGIO HENRIQUE MARINO  1 a 5 

244ª PIRACICABA  LUCIANO GOMES DE QUEIROZ COUTINHO  6 a 16 

244ª PIRACICABA  PAULO VINICIUS DE CAMARGO BISPO  17 a 31 

095ª PIRAJUÍ  SILVIO BRANDINI BARBAGALO  1 a 5 

095ª PIRAJUÍ  ALOISIO GARMES JUNIOR  6 a 31 

261ª PIRAPOZINHO  MARIO YAMAMURA  1 a 31 

219ª POÁ FABIANA LIMA VIDAL RIO  1 a 12 

100ª PORTO FELIZ  RICARDO BELUCI  22 a 26 

317ª PRAIA GRANDE  ROBERTA BENA PEREZ FERNANDEZ  1 a 16 

317ª PRAIA GRANDE  ANA MARIA FRIGERIO MOLINARI  17 a 18 

165ª PRESIDENTE BERNARDES  MARCIO KUHNE PRADO JÚNIOR  1 a 16 

165ª PRESIDENTE BERNARDES  GUSTAVO SILVA TAMAOKI  17 a 31 

195ª PRESIDENTE EPITÁCIO  MARLON ROBERTH DE SALES  1 a 31 

101ª PRESIDENTE PRUDENTE  MARCELO CRESTE  17 a 31 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JULHO/2019 

382ª RIBEIRÃO PIRES  JOAO PAULO ROBORTELLA  10 a 16 

382ª RIBEIRÃO PIRES  ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS  17 a 31 

305ª RIBEIRÃO PRETO  LUIS HENRIQUE PACCAGNELLA  17 a 23 

110ª RIO CLARO  EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA  17 a 31 

245ª RIO CLARO  HERCULES SORMANI NETO  17 a 31 

186ª SANTA BÁRBARA D'OESTE  AMELIO PASINI JÚNIOR  10 a 14 

186ª SANTA BÁRBARA D'OESTE  ÉRIKA ANGELI SPINETTI ROSA  15 a 31 

156ª SANTO ANDRÉ  WILLIAN ORTIS GUIMARÃES  1 a 31 

264ª SANTO ANDRÉ  FLAVIO LEÃO DE CARVALHO  2 a 16 

307ª SANTO ANDRÉ  WILLIAN ORTIS GUIMARÃES  17 a 31 

272ª SANTOS CARLOS ALBERTO CARMELLO JUNIOR  1 a 17 

283ª SÃO BERNARDO DO CAMPO  JONATHAN VIEIRA DE AZEVEDO  1 a 16 

283ª SÃO BERNARDO DO CAMPO  FRANCINE PEREIRA SANCHES  17 a 19 

414ª SÃO BERNARDO DO CAMPO  ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS  1 a 12 

269ª SÃO CAETANO DO SUL  MATEUS VICTOR RIBEIRO DE CASTILHO  1 a 5 

121ª SÃO CARLOS  FELIPE BRAGANTINI DE LIMA  17 a 31 

124ª SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  JULIA ALVES CAMARGO  1 a 5 

267ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  EVANDRO ORNELAS LEAL  10 a 17 

268ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  SERGIO CLEMENTINO  23 a 31 

312ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  VANESSA IBARRECHE SANTA TERRA  1 a 29 

127ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  CRISTIANE CARDOSO ROQUE  1 a 15 

282ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  FERNANDO ALVAREZ BELAZ  17 a 31 

411ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  CRISTIANE CARDOSO ROQUE  1 a 15 

412ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  NATALIE RISKALLA ANCHITE  1 a 31 

128ª SÃO LUÍS DO PARAITINGA  LEONARDO REZEK PEREIRA  1 a 18 

318ª SÃO MIGUEL ARCANJO  CELIO SILVA CASTRO SOBRINHO  1 a 14 

318ª SÃO MIGUEL ARCANJO  RODRIGO NERY  15 a 31 

130ª SÃO PEDRO  REBECA BARBOSA LEITE DA FREIRIA ESTEVAO  1 a 31 

340ª SÃO VICENTE  VINICIUS BARBOSA SCOLANZI  17 a 31 

134ª SERRA NEGRA LEONARDO CARVALHO BORTOLAÇO  10 a 16 

109ª SERRANA  RENATA CALDEIRA COSTA PICCIRILO COLAFEMINA  1 a 9 e 17 a 31 

109ª SERRANA  PAULO AUGUSTO RADUNZ JÚNIOR  10 a 16 

294ª SOROCABA  ANTONIO DOMINGUES FARTO NETO  1 a 5 

342ª SOROCABA  GUSTAVO DOS REIS GAZZOLA  1 a 12 

415ª SUZANO  WERNER DIAS DE MAGALHAES  1 a 4 

415ª SUZANO  LORRANA LARISSA COQUEIRO  5 

138ª TANABI  PATRICIA DOSUALDO PELOZO  1 a 4, 6 a 14 e 20 a 24 

138ª TANABI  RENATA SANCHES FERNANDES  5 

138ª TANABI  ALINE KLEER DA SILVA MARTINS FERNANDES  15 a 19 

236ª TAQUARITUBA  RENATO ABUJAMRA FILLIS  1 a 31 

142ª TIETÊ  MICHELLE CHUFFI VALLIM  1 a 5 

207ª URUPÊS  ALINE KLEER DA SILVA MARTINS FERNANDES  1 a 5 

229ª VARGEM GRANDE DO SUL  NELSON DE BARROS O´REILLY FILHO  10 a 16 

229ª VARGEM GRANDE DO SUL  JONAS MANIEZO MOYSES  17 a 31 

345ª VINHEDO  FERNANDA KLINGUELFUS LORENA DE MELLO  1 a 16 

345ª VINHEDO  LUCIANE CRISTINA NOGUEIRA LUCAS LO RE  17 a 23 

 

DECLARAR VAGA, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e 

suas posteriores alterações; a função eleitoral atribuída aos seguintes Promotores Eleitorais Titulares, nos períodos abaixo indicados: 



DMPF-e Nº 133/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de julho de 2019 Publicação: quarta-feira, 17 de julho de 2019 8 

 

 

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

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

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR JUNHO/2019 

351ª SÃO PAULO - CIDADE ADEMAR FERNANDO PEREIRA DA SILVA  10 a 12 

381ª SÃO PAULO - PARELHEIROS DANIEL TOSTA DE FREITAS  1 a 5 e 10 a 12 

290ª ASSIS WESLEI GUSTAVO SOUZA CICILIATO  5 

301ª AVARÉ ANA LAURA RIBEIRO TEIXEIRA MARTINS  2 a 5 

025ª BIRIGUI MAURICIO CARLOS FAGNANI ZUANAZE  1 a 3 

369ª BOITUVA TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS  5 

426ª DIADEMA DANIELA ROMANELLI DA SILVA  5 

049ª IBITINGA  RODRIGO DE MORAES MOLARO  3 a 5 

063ª JAÚ WELLINGTON ROGER NEVES  24 a 26 

068ª LORENA LARISSA BUENTES CUPOLILLO  10 a 12 e 25 

069ª LUCÉLIA  JOAO PAULO GIOVANINI GONÇALVES  10 a 12 

073ª MOCOCA GABRIEL MARSON JUNQUEIRA  4 

094ª PIRAJU  FILIPE VIANA DE SANTA ROSA  1 

103ª PROMISSÃO  ELIANA KOMESU LIMA  12 

167ª REGENTE FEIJÓ  VANESSA ZORZAN  5 

143ª TUPÃ  RODRIGO DE ANDRADE FIGARO CALDEIRA  2 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 

Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

 

PEDRO BARBOSA PEREIRA NETO 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035493-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 8 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993, 

CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 127, caput, qualifica o Ministério Público como 

“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 que o art. 129, inciso III, da Constituição atribui ao Ministério Público a função institucional 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”; 

CONSIDERANDO que, em conformidade com o texto constitucional, o legislador infraconstitucional expressamente reconheceu a 

legitimação ativa do Ministério Público da União para promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos, dentre os quais 

o meio ambiente e o patrimônio público e social (art. 6º, inciso VII, alínea “b” da Lei Complementar nº 75/93); 

  CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, com os princípios da intervenção estatal obrigatória para a defesa do meio ambiente, da precaução e da prevenção; 

CONSIDERANDO que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e, principalmente, solidária, podendo alcançar todos 

aqueles que, por ação ou omissão, contribuírem para a degradação do meio ambiente e do patrimônio cultural; 

  CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina, no § 3o do art. 225, a tríplice responsabilidade dos infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, de forma independente, nas esferas administrativas, civil (de forma 

objetiva e solidária) e criminal, inclusive por eventual improbidade administrativa que causa dano ao patrimônio ambiental, aqui entendido como 

patrimônio público; 

  CONSIDERANDO o que consta da NF 1.13.000.001200/2019-94, instaurada para apurar, de forma ampla a regularidade do sistema 

de prevenção e combate a incêndios dos prédios do patrimônio histórico e cultural do Amazonas, sob a responsabilidade do IPHAN/AM, sobretudo 
aqueles inseridos no Centro Histórico de Manaus; 

CONSIDERANDO que a atuação originária do feito, pelo MP AM, posteriormente declinado ao MPF, aliou-se no contexto da Ação 

Nacional: Ministério Público em defesa do Patrimônio Histórico Brasileiro, que ocorreu em todo o Brasil, como forma de proteger os bens patrimoniais 
de maneira a evitar incêndios como o do Museu Nacional, no Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO que dentre os imóveis listados com risco de desabamento ou de incêndio listados pelo Implurb, que constam do 

Despacho n. 001.2019.CAO-MAOH-URB, estão o Prédio do IPASEA “Carandiru”, o antigo Prédio da Defensoria Pública, o antigo Prédio do INSS e a 

Santa Casa de Misericórdia; 

 CONSIDERANDO que dentre os imóveis dos quais a SEC apresentou relatório acerca das condições dos sistemas de combate a 

incêndio, constam a Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, a Casa da Cultura, a Casa das Artes, a Casa Cultural Indígena Ajuricaba (Prédio da 

Alfândega), o Centro Cultural Palácio da Justiça, o Palacete Provincial, o Palácio Rio Branco, o Centro Cultural Palácio Rio Negro, o Centro Cultural 
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Popular (Prédio da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa), o Centro Cultural Usina Chaminé, o Museu Casa Eduardo Ribeiro, o Salão de Eventos Rio 

Solimões, o Teatro Gebes Medeiros, o Teatro Amazonas, o Teatro da Instalação e a Vila Ninita; 

  CONSIDERANDO que para alguns destes imóveis já houve a instauração de procedimentos próprios neste MPF, e para outros não, 

conforme consta a seguinte tabela: 

 

 
 

  CONSIDERANDO que todos os imóveis acima estão localizados no perímetro do Centro Histórico de Manaus, tombado pelo 

IPHAN; 

CONSIDERANDO que “O IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o órgão encarregado de zelar pela 

preservação do patrimônio cultural brasileiro, sobretudo pelos bens que, considerando sua importância nacional de caráter histórico, cultural e ambiental, 

tenham sido tombados, competência essa que não deve ser dificultada, inviabilizada ou impedida pela ação ou omissão de Estados e Municípios a pretexto 

de exercerem poderes privativos de ordenamento do seu território ou da responsabilidade que lhes incumbe de deliberar sobre assuntos de interesse 

estadual ou local.” (REsp 840.918/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 14/10/2008, DJe 10/09/2010); 

 RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto apurar a regularidade do sistema de prevenção e 

combate a incêndios dos prédios do patrimônio histórico e cultural do Amazonas, sob a responsabilidade do IPHAN/AM, sobretudo aqueles inseridos no 

Centro Histórico de Manaus; 

Para isso, DETERMINA: 

I – Autue-se e comunique-se; e 

II – Oficie-se ao IPHAN para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o sistema de prevenção de incêndio dos seguintes 

prédios públicos localizados no Centro Histórico de Manaus: a) Prédio do IPASEA “Carandiru”; b) antigo Prédio da Defensoria Pública; c) antigo Prédio 

do INSS; d) Santa Casa de Misericórdia; e) Biblioteca Pública do Estado do Amazonas; f) Casa da Cultura; g) Casa das Artes; h) Casa Cultural Indígena 

Ajuricaba (Prédio da Alfândega); i) Centro Cultural Palácio da Justiça; j) Palacete Provincial; l) Palácio Rio Branco; m) Centro Cultural Palácio Rio 

Negro; n) Centro Cultural Popular (Prédio da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa); o) Centro Cultural Usina Chaminé; p) Museu Casa Eduardo 

Ribeiro; q) Salão de Eventos Rio Solimões; r) Teatro Gebes Medeiros; s) Teatro Amazonas; t) Teatro da Instalação; e u) Vila Ninita. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035316-2019| 

PORTARIA N° 13, DE 8 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

CONSIDERANDO a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta n. 001/2019, tendo por objeto o estabelecimento de condições 

facultativas para a suspensão condicional do processo penal apresentado pelo MPF em decorrência do IPL n. 0809/2011 – SR/DPF/AM, com a assunção 

de medidas compensatórias pelos impactos e riscos causados até o presente momento pelo funcionamento da Mina do Pitinga, em Presidente 

Figueiredo/AM, por meio de projetos e programas de cunho socioambiental a serem executados pelos intervenientes anuentes: ICMbio – REBio Uatumã, 
Polícia Federal, EST/UEA, CENSIPAM e Banksia conservation filmmaking; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a efetiva execução dos projetos ali acordados, destinados ao reforço da fiscalização 

ambiental e/ou prevenção de novos danos ambientais, além da mitigação de riscos ou compensação de impactos ocasionados pela mineração, por conta 

dos intervenientes anuentes, a partir dos recursos arcados pela empresa Mineração Taboca, totalizando R$ 7.978.675,45 (sete milhões, novecentos e 
setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, para acompanhar o cumprimento do TACA n. 001/2019, 

celebrado entre o MPF e a Mineração Taboca S/A, com a execução dos projetos assumidos pelos intervenientes anuentes: ICMbio – REBio Uatumã, 
Polícia Federal, EST/UEA, CENSIPAM e Banksia conservation filmmaking. 

Para isso, DETERMINA: 
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I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; e 

III – Oficie-se à empresa compromissária e aos intervenientes anuentes para que informem as providências já adotadas para o 

cumprimento do TACA n. 001/2019, periodicamente, ao MPF/AM, conforme as mesmas forem sendo executadas, nos prazos estipulados no próprio 
instrumento. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035370-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 8 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993, 

CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 127, caput, qualifica o Ministério Público como 

“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 que o art. 129, inciso III, da Constituição atribui ao Ministério Público a função institucional 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”; 

CONSIDERANDO que, em conformidade com o texto constitucional, o legislador infraconstitucional expressamente reconheceu a 

legitimação ativa do Ministério Público da União para promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos, dentre os quais 
o meio ambiente e o patrimônio público e social (art. 6º, inciso VII, alínea “b” da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações, com os princípios da intervenção estatal obrigatória para a defesa do meio ambiente, da precaução e da prevenção; 

CONSIDERANDO que o IC n. 1.13.000.001511/2016-19 foi arquivado, conforme despacho em anexo, o qual determinou também a 

instauração de Procedimento de Acompanhamento para acompanhar o processo de criação da UC Refúgio da Vida Silvestre, pela SEMA, na área do 
Lago do Janauri, visando ordenar o uso público da região (ecoturismo) e a proteção da fauna silvestre; 

CONSIDERANDO que, sobre este assunto, a SEMA informou, conforme o Ofício n. 621/2019/GS/SEMA, sobre o processo de 

criação do Refúgio da Fauna Silvestre no Parque Ecológico do Janauari, conforme o procedimento administrativo n. 01.01.030101.00000257.2019, 

propondo uma nova estratégia de ordenamento para a atividade de uso público na região do Lago do Janauari, na forma das orientações do MPF feitas 
no âmbito do Fórum de Fauna Silvestre e Ecoturismo, em razão das pressões ambientais identificadas pelos órgãos competentes; e 

CONSIDERANDO que a área pleiteada para criação do RVS está sobreposta a duas UC´s de uso sustentável, a APA Estadual Margem 

Direita do Rio Negro Setor Puduari-Solimões e a APA Municipal Encontro das Águas sob a gestão do município de Iranduba/AM; bem como que o 

processo de criação da UC segue o rito da Lei Complementar n. 53/2008, que indica a necessidade da realização de estudos técnicos e consulta pública, 

fases que estão em curso pelo DEMUC/SEMA; 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objeto acompanhar o processo de criação da UC 

Refúgio da Vida Silvestre, pela SEMA, na área do Lago do Janauri, visando ordenar o uso público da região (ecoturismo) e a proteção da fauna silvestre. 

Para isso, DETERMINA: 

I – Autue-se e comunique-se; e 

II –Oficie-se à SEMA – DEMUC para prestar informações atualizadas sobre a criação do Refúgio da Vida Silvestre na área do Lago 

do Janauri, visando ordenar o uso público da região (ecoturismo) e a proteção da fauna silvestre. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035488-2019| 

PORTARIA N° 17, DE 8 DE JULHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.13.000.001384/2019-92, tendo como objeto “expediente encaminhado pela chefia de 

gabinete do Ministro do Meio Ambiente, referente à conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, ensejando na pena de demissão do servidor do 

IBAMA/AM, EDSON D’SOUZA BRANDÃO, pela prática das proibições previstas no Art. 117, incisos IX, XII e XVI, do art. 117, da Lei. nº 8112/90 
(objeto do PAD nº 2005.001637/2007-83, apensado ao 2005.000835/2015-30)”. 

RESOLVE CONVERTER EM INQUÉRITO CIVIL A NOTÍCIA DE FATO Nº 1.13.000.001384/2019-92, tendo como objeto 

“expediente encaminhado pela chefia de gabinete do Ministro do Meio Ambiente, referente à conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, 

ensejando na pena de demissão do servidor do IBAMA/AM, EDSON D’SOUZA BRANDÃO, pela prática das proibições previstas no Art. 117, incisos 

IX, XII e XVI, do art. 117, da Lei. nº 8112/90 (objeto do PAD nº 2005.001637/2007-83, apensado ao 2005.000835/2015-30)”. 

Para isso, DETERMINA: 

I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, retificando-se a autuação pra constar procedimento de natureza CÍVEL; 
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II – Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 

III – Oficie-se a Superintendência do IBAMA no Estado do Amazonas, a fim de fornecer cópia integral do Processo Administrativo 

Disciplinar 02005.000835/2015-30 e todos os documentos que o instruíram. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035408-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, bem 

como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII, “c”, 

XI da LC nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88; 

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das 

comunidades quilombolas, tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 

artigo 12, I, da Resolução PR/AM nº 01/2012; 

CONSIDERANDO ser o procedimento administrativo o instrumento adequado para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 

políticas públicas ou instituições, ou ainda, atividades não sujeitas a inquérito civil, tal como as ações judiciais, conforme art. 8º, da Resolução CNMP nº 

174/2017; 

CONSIDERANDO que são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupem, competindo 

a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, conforme disposição do art. 231, caput, da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 

usufruto exclusivo dos recursos nela existentes, na forma do art. 231, §2º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o pedido de revisão de limites, sendo reinvindicação datada do ano de 2015, e registrada na FUNAI, estando em 

fase de qualificação, como consta do Ofício n.º 1084/2016/DPT, nos autos do inquérito civil 1.13.000.000776/2008-81, fl. 105, encaminhado em resposta 

ao Ofício nº 414/2016/5.º Ofício/PR/AM/SEC.EXT. 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar a demanda de revisão de limites da Terra Indigena 

Paumari do Lago Marahã, localizada no Município de Lábrea/AM. 

 Como providências iniciais, DETERMINO: 

I – O envio do expediente à COJUD para autuação e registro; 

II – A comunicação da instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único, e demais 

medidas de praxe; 

III – À assessoria do gabinete, que identifique os dados essenciais para fins de autuação, conforme art. 20, §2º, da Portaria PGR nº 

350/2017; 

V – Oficie-se ao DPT/FUNAI, no prazo de 15 (quinze) dias, solicitando informações sobre a previsão de realização de reestudo de 

limites da Terra Indígena Paumari do Lago Maranhã, localizada no Município de Lábrea/AM, considerando que a esta reinvindicação fundiária do Povo 

Paumari encontra-se em fase de qualificação na FUNAI desde o ano de 2015 (anexo o OFÍCIO Nº 1084/2016/DPT). 

 

JOSÉ GLADSTON VIANA CORREIA 

Procurador da República 

Substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035275-2019| 

PORTARIA Nº 39, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, bem 

como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI 
da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88; 

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das 

comunidades quilombolas, tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 

artigo 12, I, da Resolução PR/AM nº 01/2012; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, competindo à União proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito fundamental do ser humano, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, devendo ser levado em consideração que tal direito basilar não se resume unicamente à ausência de doenças, mas também, ao bem-estar físico, 
mental e social; 

CONSIDERANDO a estrutura do Subsistema de Saúde Indígena, instituído pelo art. 19-A, da Lei nº 8.080/1990, e as competências 

da Secretaria Especial de Saúde Indígena para execução das ações de assistência a saúde indígena, por meio dos Distritos Sanitários Especiais de Saúde 
Indígena (DSEI); 

CONSIDERANDO o trâmite do Procedimento Preparatório n° 1.13.001.000588/2017-44 instaurado para Apurar possíveis 

irregularidades na prestação do serviço de remoção de pacientes dos DSEIs do Amazonas por meio de táxi-aéreo; 
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CONSIDERANDO que faz-se necessário averiguar se as irregularidades identificadas ainda persistem na remoção de pacientes dos 

DSEI's no Estado do Amazonas; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar supostas irregularidades na execução do serviço de fretamento de táxi-áreo 

para transporte de pacientes de DSEI's no Amazonas. 

Como providências iniciais, DETERMINO: 

I – O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUR para autuação e registro no âmbito da PR/AM; 

II – A comunicação da instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único, e demais 

medidas de praxe; 

III – À assessoria do gabinete, que identifique os dados essenciais para fins de autuação, conforme art. 20, §2º, da Portaria PGR nº 

350/2017; 

IV – reitere-se a expedição de ofício, preferencialmente por e-mail, às organizações representativas dos povos indígenas do Estado 

do Amazonas ou que atuem na questão (COIAB, FOIRN, AYRCA, FOCIMP, UNIVAJA etc) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomem 

conhecimento do teor da Informação Técnica nº 2365/2014/CGU-Regional/AM/CGU-PR, bem como informem se ainda persistem as irregularidades 

indicadas, especialmente as fraudes nos registros de voos supostamente realizados. 
 

JOSE GLADSTON VIANA CORREIA 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00035440-2019| 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N° 9, DE 17 DE MAIO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos Procuradores da República signatários, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 129 da Constituição Federal e o art. 6º, inciso 

XX, da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que está em andamento a 18a Edição do Projeto MPF na Comunidade no Município de Novo Airão, estado do 

Amazonas, no período de 13 a 17 de maio de 2019; 

CONSIDERANDO o teor do art. 196, da Constituição da República, segundo o qual a saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição, que dispõe sobre o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão; 

 CONSIDERANDO a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em 

situação de violência sexual; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013, que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência 

sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS; 

CONSIDERANDO o art. 2O da Portaria 485/2014 do Ministério da Saúde, segundo o qual o Serviço de Atenção às Pessoas em 

Situação de Violência Sexual no âmbito do SUS integra as redes intersetoriais de enfrentamento da violência contra mulheres, homens, crianças, 

adolescentes e pessoas idosas e tem como funções precípuas preservar a vida, ofertar atenção integral em saúde e fomentar o cuidado em rede; 

CONSIDERANDO que o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (SAVVIS) tem sido utilizado como modelo na 

implantação de projetos semelhantes em outros municípios do Amazonas; 

CONSIDERANDO a inspeção realizada na Unidade Hospitalar de Novo Airão, em que foi constatado que a sala do SAVVIS está 

desativada e não existem profissionais com treinamento no estabelecimento para atendimento da mulher vítima de violência; 

CONSIDERANDO a urgência das questões elencadas e a necessidade de pronta intervenção para suas correções, quanto ao que já 

houve provocação municipal sem imediata resposta; 

Resolve RECOMENDAR ao Município de Novo Airão, na pessoa de seu prefeito, ROBERTO FREDERICO PAES JÚNIOR, que 

adote, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências necessárias para garantir o tratamento humanizado das vítimas de violência sexual, através 

da realização de treinamento para implantação do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (SAVVIS), com reativação da sala destinada 

a esse fim. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: o não atendimento da presente recomendação dá ciência e constitui em mora o(s) destinatário(s) 

quanto às providências apontadas. O não atendimento das providências apontadas ensejará a responsabilização dos destinatários e dirigentes 

recomendados por sua conduta comissiva ou omissiva, sujeitando-os às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL fixa o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, para prestação das 

informações sobre o acatamento ou não das medidas recomendadas. 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 

Procurador da República 
 

BRUNA MENEZES DA SILVA 

Procuradora da República 
 

EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00005924-2019| 

PORTARIA N° 21, DE 16 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução 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; 

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000385/2019-12; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: "Adoção de providências visando o Cumprimento Provisório de Sentença. Autos n. 2084-83.2017.4.01.3307, ELBSON DIAS SOARES, 

LOURENCIO VIEIRA DOS SANTOS SOBRINHO. ATO DE IMPROBIDADE NA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ANO 2010 ". 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a --- CCR, 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; 

c) solicite-se pesquisa à ASSPA acerca do levantamento patrimonial das seguintes pessoas: 

c.1) ELBSON DIAS SOARES, CPF nº. 021.375.505-04; 

c.2) LOURENCIO VIEIRA DOS SANTOS SOBRINHO, CPF nº. 602.510.185-04. 

 

ANDRE SAMPAIO VIANA 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00055658-2019| 

PORTARIA Nº 200, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento nº 1.16.000.002716/2018-63 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 

da Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o teor dos autos do Procedimento nº 1.16.000.002716/2019-63, instaurado para apurar ato da Instituição de 

Ensino Superior JK, que orienta em seu manual, no item 4.1.1, que seus alunos adventistas tranquem as disciplinas oferecidas nas sextas-feiras à noite 

(período sabático). 

CONSIDERANDO que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial 
acerca das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

DETERMINA: 

1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 

2. a publicação desta Portaria; 

3. a verificação do decurso do prazo de 1 ano. 

Publique-se e registre-se. 

 

ANNA PAULA COUTINHO DE BARCELOS MOREIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00033189-2019| 

PORTARIA N° 88, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

Ref. PP Nº 1.18.000.002150/2018-03 

 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício no 1º Ofício da Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO os elementos apurados, até o momento, no Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002150/2018-03, instaurado 

para apurar supostas irregularidades no funcionamento da Estação de Rádio Comunitária Universitária de Aragarças/GO (98,3 FM), a fim de apurar 

possível uso da comunicação para promoção de política partidária pelo então vereador e presidente da Câmara de Aragarças, Celso Barros (PTC), o qual 
supostamente teria se utilizado do programa "o povo quer saber" para criticar o governo local atual e realizar promoção pessoal; 
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CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 

aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

RESOLVE converter o mencionado procedimento preparatório em Inquérito Civil. 

Na ocasião, DETERMINA-SE: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 

b) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 

 

MARIANE GUIMARÃES DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-BCB-MA-00001901-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 16 DE JULHO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº. 1.19.004.000232/2018-38 

 

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 à 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 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; 

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); 

RESOLVE: 

 Converter o Procedimento Preparatório nº 1.19.004.000232/2018-38 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto: “Apurar 

irregularidade no Pregão Presencial n. 38/2018 do Município de Lago da Pedra/MA, consistente na escolha de empresa que não poderia ser habilitada a 

fornecer veículo 0Km (revendedora R.L. de Farias Eireli), por não se tratar de concessionária autorizada, nos termos da Lei n. 6.729/79, resultando, ainda, 

em possível malversação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde (utilizados na aquisição dos veículos)”. 

Designa Neide da Silva Souza, ocupante do cargo Técnico Administrativo, para atuar neste Procedimento como secretária, enquanto 
lotada neste Ofício. 

 Dispensa-se o envio de comunicações eletrônicas à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em observância ao Ofício Circular nº 

22/2018/5ªCCR./MPF. 

 

DIEGO MESSALA PINHEIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00006374-2019| 

PORTARIA N° 40, DE 14 DE JUNHO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000223/2018-26 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 

Considerando a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e o disposto 

na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando a fundamentação contida no despacho nº 655/2019/GABPRM1-EPAA; 
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Resolve determinar a conversão da presente notícia de fato em Inquérito Civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e 

com reflexos na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto apurar "5ª CCR. 6ª CCR. Apurar o pagamento de salário dos professores indígenas 

em valor inferior ao que é pago aos professores não indígenas, na rede municipal, nas aldeias de Nova Nazaré/MT" 

Cumpra-se as providências determinadas no despacho nº 655/2019. 

Após os registros de praxe, publique-se. 

 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República  

Titular do 1º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00006372-2019| 

PORTARIA N° 45, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000044/2019-18 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 

Considerando a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e o disposto 

na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando a fundamentação contida no despacho nº 771/2019; 

Resolve determinar a conversão do presente procedimento preparatório em Inquérito Civil vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, tema meio ambiente (10110), gestão ambiental (900031), flora (10113), indenização por dano ambiental (9994) tendo por objeto apurar o 

descumprimento das condicionantes 2.5 e 2.8 estabelecidas na renovação da Licença de Instalação nº 615/2009 da BR-158. 

Após os registros de praxe, publique-se. 

 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 

Titular do 1º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-ROO-MT-00003865-2019| 

PORTARIA Nº 160, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

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, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 

Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 7.347/85, em seus artigos 1º e 5º, confere legitimidade ao Ministério Público para a propositura de 

ação civil pública visando à reparação dos danos causados a direitos difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a mesma Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º, § 6º, possibilita ao Ministério Público a celebração de compromisso 

de ajustamento da conduta com o responsável pelos danos mencionados, mediante cominações, o que terá eficácia de título executivo extrajudicial; 

CONSIDERANDO que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de 

autorização ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (art. 225, § 2º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 179/2017 que regulamenta o § 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, dispondo acerca da 

acentuada utilidade do compromisso de ajustamento de conduta (TAC) como instrumento de redução da litigiosidade e uniformização da atuação do 

Ministério Público, sem prejuízo da preservação da independência funcional dos membros; 

CONSIDERANDO que o DNMP, em 07.04.2014, elaborou o Relatório de Fiscalização – Processo Administrativo nº 966.265/2014, 

atendendo à requisição do MPF, ocasião em que foram lavrados cinco autos de paralisações referente a lavras irregulares de minérios na região de 

Poxoréu/MT; 

CONSIDERANDO que, no desenvolver dos trabalhos de fiscalização foram identificadas áreas tituladas pelos regimes de PLG – 

Permissão de Lavra Garimpeira/Registro de Licença, destinadas a explotação de cascalho/areia e diamantes e áreas com atividade de extração ilegal. 

CONSIDERANDO que fora lavrado o Auto de Paralisação nº 008/SFPAM/2014 em face do titular do processo de licenciamento em 

areia/cascalho nº 867.068/2007, “VERA LÚCIA DE ALMEIDA – EPP “PEDREIRA MACHNIC”, CNPJ nº 00130.475/0001-00”, tendo em vista a 

constatação de explotação de areia/cascalho fora da poligonal da área autorizada; 

CONSIDERANDO a existência de danos ambientais que demandam imediata reparação ambiental; 
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RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 

com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87/2010 do CSMPF, 

objetivando “Apurar possível dano ambiental promovido por VERA LÚCIA DE ALMEIDA – EPP “PEDREIRA MACHNIC”, CNPJ nº 00130.475/0001-

00 - Auto de Paralisação nº 008/SFPAM/2014/DNPM;”. 

Para regularização e instrução deste procedimento, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 

a) que a Assessoria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Jurídico para autuação e distribuição por prevenção a este Ofício, tendo em vista o desmembramento. 

b) que o Setor Jurídico proceda ao cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no resumo; 

c) com a instauração, junte-se os seguintes documentos que integram os autos objeto do desmembramento (IC nº 

1.20.005.000010/2013-80): 

- Despacho e documentos iniciais - PR-MT-00017854/2013 (fls. 05/38); 

- Relatório de Fiscalização do DNPM - Processo Administrativo nº 966.265/2014 - PRM-ROO-MT-00012582/2014 (fls. 76/114); 

- Promoção de arquivamento - PRM-ROO-MT-00003286/2015 (fls. 116/118); 

- Revisão da Promoção de Arquivamento - 4ª CCR - PGR-00312596/2015 (fls. 121/122); 

- Despacho que delimita as autuações a serem apuradas - PRM-ROO-MT-00002634/2016 (fls. 133/134); 

- Despacho saneador - PRM-ROO-MT-00003000/2018 (fls. 176/178); 

- Informações do DNPM no que diz respeito à realização de novas inspeções - PRM-ROO-MT-00003159/2018 (fls. 179/180); 

- DPF/ROO informa a instauração de inquérito policial acerca dos fatos - PRM-ROO-MT-00003563/2018 (fls. 181/182); 

- Despacho que determina a elaboração de minuta de Termo de Ajustamento de Conduta - PRM-ROO-MT-00004816/2018 (fls. 

183/184); 

- Pesquisa ASSPA referente ao investigado; 

- Pedidos de dilação de prazos e documentos apresentados pelos investigados 

que receberam a minuta do TAC. 

- Despacho do dia 28 de maio de 2019 (PRM-ROO-MT-00002854/2019) e posteriores documentos que demonstrem o cumprimento 

das determinações nele exaradas (fls. 255/259). 

Publique-se. 

Desnecessária a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme Ofício Circular nº 30/2018 - 4ª CCR (PGR-

00591038/2018), de 17/10/2018. 

 

RAUL BATISTA LEITE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00020277-2019| 

PORTARIA N° 75, DE 10 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do artigo 8º da Portaria PGR n. 692, de 19 de agosto de 2016, que prevê ser de atribuição 

da Procuradoria Regional Eleitoral a revisão de arquivamento de Procedimento Preparatório Eleitoral promovido por Promotor Eleitoral; 

CONSIDERANDO que a remessa pelos Promotores Eleitorais à Procuradoria Regional Eleitoral de Procedimentos Preparatórios 

Eleitorais e Notícias de Fato, especialmente para homologação das promoções de arquivamento, é permanente e em alguns períodos cresce numericamente 
de modo substancial; 

CONSIDERANDO que os autos dos Procedimentos Preparatórios Eleitorais e Notícias de Fato que aportam na Procuradoria Regional 
Eleitoral necessitam de registro no Sistema Único; 

CONSIDERANDO que, para não burocratizar em demasia as rotinas de gabinete, é salutar que os próprios servidores assinem atos 
meramente ordinatórios, sem conteúdo decisório, com o objetivo de promover o célere impulso das demandas submetidas ao gabinete; 

CONSIDERANDO a aprovação da proposta de implantação, pela Procuradoria-Geral da República, por meio da Portaria n. 248, de 

02 de abril de 2019, do polo de atuação concentrada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso do Sul; 

CONSIDERANDO que entre os Ofícios criados no âmbito do polo de atuação concentrada está o de Revisão Eleitoral, que detém 

atribuição para revisão de promoções de arquivamento e declínios de atribuição e para dirimir conflitos de atribuição no âmbito deste Estado (incisos I, 
II e III do art. 7º); 

RESOLVE: 

Determinar que o registro de Procedimentos Preparatórios Eleitorais e Notícias de Fato originários das Promotorias Eleitorais, com 

promoções de arquivamento, declínios de atribuição e conflitos de atribuição seja feito no Sistema Único a partir de ato meramente ordinatório praticado 
diretamente pelos servidores do Gabinete da Procuradoria Regional Eleitoral, para seguinte análise pelo Ofício de Revisão Eleitoral. 

Revoga-se a Portaria PRE/MS n. 26, de 03 de abril de 2018, publicada no DMPF-e n. 61/2018 - EXTRAJUDICIAL, pág.  157, de 
03.04.2018. 

Dê-se ciência aos demais membros do polo de atuação concentrada da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso do 

Sul. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00004935-2019| 

PORTARIA N° 20, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000012/2019-90. Objeto:  

Apurar no âmbito do Projeto "Ranking Nacional dos Portais da Transparência", 

se o município de Ponto Chique se adequou aos deveres de transparência ativa e 

passiva por meio da rede mundial de computadores, em especial aqueles previstos 

na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com as 

modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 131/2009, e na Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de modo a subsidiar a adoção das 

medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento. Câmara: 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 

artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 dispõem sobre 

mecanismos de acesso à informação e controle social; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seus arts. 48 e 49, fixa normas que 

visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei Complementar nº 131/2009, que 

estabeleceu como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal a “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público” e a “adoção de sistema 

integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no 

art. 48-A” (art. 48, parágrafo único, incisos II e III, da Lei de Responsabilidade Fiscal); 

CONSIDERANDO que a dita liberação em tempo real consiste na “disponibilização das informações, em meio eletrônico que 

possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema”, nos termos do art. 2º, § 2º, II, do 

Decreto nº 7.185/2010; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 

48-A, cujos incisos I e II estabelecem que a disponibilização de acesso a informações deve contemplar: “I – quanto à despesa: todos os atos praticados 

pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 

recursos extraordinários”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei 

Complementar nº 131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) 

ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 

50.000 (cinquenta mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado artigo 48, parágrafo único, incisos II e 

III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei de Acesso à Informação determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (Internet) para os municípios 

com população acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva para todos os municípios a divulgação, em tempo real, de informações relativas à 

execução orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º, § 4º, da Lei de Acesso à Informação); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 

para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 

das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 
inquérito civil. 

Atendidas as providências acima arroladas, verifica-se que o município de Ponto Chique/MG, embora tenha melhorado as pendências 

encontradas em seu site eletrônico, ainda não cumpriu toda a Recomendação n. 74/2015 (f. 08-14), restando pendente a disponibilização da prestação de 

contas do ano anterior. 
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Dessa forma, oficie-se pela última vez ao município de Ponto Chique/MG, com cópia da Recomendação n. 74/2015 - MPF/PRM-

MOC/GAB/MMC e desta portaria, para que informe sobre o cumprimento, com a respectiva comprovação e, no prazo de 30 (trinta) dias, de todos os 

itens recomendados pelo MPF, especialmente a disponibilização da prestação de contas do ano anterior. 

Em seguida, acautelem-se os autos na SUBJUR até a juntada de resposta ao ofício ou a certificação do decurso de prazo respectivo. 

Após, conclusos. 

 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 

Procuradoria da República no Município de Montes Claros-MG 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00005436-2019| 

PORTARIA N° 20, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

IC nº 1.22.013.000136/2015-42. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. 

“1CCR. DIREITOS SOCIAIS E FISCALIZAÇÃO DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 

FUNDO (GESTÃO 2001-2004). PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOTÍCIA 

DE IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, 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 (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 

CONSIDERANDO a proximidade do esgotamento do prazo e que os elementos que formam o presente Procedimento Preparatório 

não são suficientes para embasar o ajuizamento de ação civil pública e, por ora, também não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos 
fatos por meio de inquérito civil; 

R E S O L V E instaurar, a partir do PGR – PCA nº 1.22.013.000136/2015-42, INQUÉRITO CIVIL, para apurar irregularidades 

relativas à concessão de benefícios do Programa Bolsa Família, realizados no período de 2001 à 2004, no município de Poço Fundo (MG), 

Desde já, determino à Secretaria que adote as providências descritas no Despacho anexo, a saber: 

i) Aguarde-se as diligências determinadas no Despacho de f. 526-527, bem como o prazo de acautelamento lá previsto. Após 

conclusos ao gabinete; 

ii) Publique-se, na forma do art. 16 da Resolução 87/2006; 

iv) Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00004939-2019| 

PORTARIA N° 21, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000013/2019-34. Objeto:  

Apurar, no âmbito do Projeto "Ranking Nacional dos Portais da Transparência", 

se o município de São João da Ponte se adequou aos deveres de transparência ativa 

e passiva por meio da rede mundial de computadores, em especial aqueles 

previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

com as modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 131/2009, e na Lei 

nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de modo a subsidiar a adoção das 

medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento. Câmara: 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 
artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 dispõem sobre 
mecanismos de acesso à informação e controle social; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seus arts. 48 e 49, fixa normas que 
visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei Complementar nº 131/2009, que 

estabeleceu como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal a “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público” e a “adoção de sistema 
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integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no 

art. 48-A” (art. 48, parágrafo único, incisos II e III, da Lei de Responsabilidade Fiscal); 

CONSIDERANDO que a dita liberação em tempo real consiste na “disponibilização das informações, em meio eletrônico que 

possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema”, nos termos do art. 2º, § 2º, II, do 

Decreto nº 7.185/2010; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 

48-A, cujos incisos I e II estabelecem que a disponibilização de acesso a informações deve contemplar: “I – quanto à despesa: todos os atos praticados 

pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 

recursos extraordinários”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei 

Complementar nº 131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) 

ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 

50.000 (cinquenta mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado artigo 48, parágrafo único, incisos II e 

III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei de Acesso à Informação determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (Internet) para os municípios 

com população acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva para todos os municípios a divulgação, em tempo real, de informações relativas à 

execução orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º, § 4º, da Lei de Acesso à Informação); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 

para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 

das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 
inquérito civil. 

Atendidas as providências acima arroladas, verifica-se que o município de São João da Ponte/MG, embora tenha informado por meio 

do Ofício n. 0084/2018 (f. 21-22) que todas as informações solicitadas na recomendação encontravam-se disponíveis no Portal da Transparência do 
Município, constatou-se que o município ainda não cumpriu todo o recomendado. 

Dessa forma, oficie-se ao município de São João da Ponte/MG, com cópia da Recomendação n. 93/2015 - MPF/PRM-

MOC/GAB/MMC e desta portaria, para que informe sobre o cumprimento, com a respectiva comprovação e, no prazo de 60 (sessenta) dias, de todos os 

itens recomendados, especialmente: 
a) quanto à receita, a disponibilização de informações atualizadas incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado; 

b) quanto à despesa, a disponibilização de dados atualizados relativos ao: valor do empenho, valor da liquidação, favorecido e valor 

do pagamento; 

c) disponibilização de informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive resultado das licitações e íntegra dos 

contratos; 

d) apresentação: das prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior, do relatório resumido da execução orçamentária (RRO) 

dos últimos 6 meses, do relatório de gestão fiscal (RGF) dos últimos 6 meses, bem como do relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de 

informação recebidos, atendidos/indeferidos e informações genéricas sobre os solicitantes; 

e) indicação no site a respeito do Serviço de Informações ao Cidadão, que deve apresentar possibilidade de acompanhamento posterior 

da solicitação, bem como não exigir identificação do requerente que inviabilize o pedido; 

f) disponibilização da estrutura organizacional do ente, bem como do endereço, telefone e horário de atendimento ao público das 

respectivas secretarias municipais; 

g) divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público, bem como das diárias e passagens por nome do favorecido 
constando data, destino, cargo e motivo da viagem; 

h) ferramenta de pesquisa de conteúdo. 

Em seguida, acautelem-se os autos na SUBJUR até a juntada de resposta ao ofício ou a certificação do decurso de prazo respectivo. 

Após, conclusos. 

 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00005488-2019| 

PORTARIA Nº 24, DE 16 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, 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 (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 

CONSIDERANDO que os autos em epígrafe permaneceram acautelados na PGR por quase 4 (quatro) anos aguardando a apreciação 

do conflito negativo de atribuição; 

CONSIDERANDO que o conflito negativo de atribuição foi resolvido em favor do parquet federal (suscitante); 

CONSIDERANDO que o caso recomenda a continuidade das investigações, a fim de se concluir a colheita e a valoração de elementos 

suficientes para formar a convicção ministerial acerca de eventual ajuizamento de ação, expedição de recomendação ou do seu arquivamento; 

CONSIDERANDO o conteúdo da certidão exarada em 15/07/2019, que informou da necessidade do cadastro de nova Portaria; 

R E S O L V E instaurar, a partir do PGR – PGR-PCA N.º 1.22.013.000103/2012-50, INQUÉRITO CIVIL, para apurar suposto dano 

ambiental causado pela instalação de empreendimento de reciclagem de resíduos da construção civil e aterro em local situado em área de inundação de 
rio federal; 

Desde já, determino à Secretaria que dê cumprimento às determinações contidas no despacho proferido em 10/07/2019. Sem prejuízo, 

adote-se as providências adiante assinaladas. 

I – a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 
10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

II -a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização; 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00003958-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.22.020.000416/2018-12 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que a esta subscreve, no exercício das atribuições que lhes 

conferem os artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição da República; artigos 2o e 6o,, incisos VII, alínea “c”, XIV, alíneas “a”, “c” e “d”, 
e XX, da Lei Complementar Federal n. 75/93, e ainda, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, 
caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 75/1993 estabelece, no art. 3º, que o Ministério Público exercerá o controle externo da 

atividade policial, tendo em vista, dentre outras questões, “a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder” (c) e “a competência dos órgãos 

incumbidos da segurança pública” (e); 

CONSIDERANDO que são comuns as prisões em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código 

Penal) efetuadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que perpassam municípios sob atribuição da Procuradoria da República 
em Manhuaçu; e também pela prática do delito de moeda falsa (art. 298 do Código Penal), efetuadas pela Polícia Militar de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO que, diante da inexistência de Delegacia de Polícia Federal nos municípios sob atribuição da PRM Manhuaçu, 

quando efetuam a prisão em flagrante pela prática desses delitos, os policiais rodoviários federais e policiais militares conduzem o agente à Delegacia de 
Polícia Civil mais próxima do local do crime; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 2.032/2018 – P2, do Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que 

relata negativas de lavratura de autos de prisão em flagrante por parte da Polícia Civil em dois casos de prática de delito de moeda falsa, em janeiro e 

março de 2018; 
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CONSIDERANDO que, em vistorias realizadas pelo MPF na 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em atividade de controle 

externo da atividade policial, também foram relatadas pelos policiais rodoviários dificuldades na apresentação de presos em flagrantes por delitos de 

competência federal em Delegacias de Polícia Civil para lavratura do auto respectivo; 

CONSIDERANDO que, além disso, nas ocasiões em que é lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática de crimes de 

competência notoriamente federal (art. 304 do Código Penal perante Policiais Rodoviários Federais e art. 298 do Código Penal), o Ministério Público 

Federal vem verificando o envio das respectivas comunicações de prisão e autos com réus presos para a Justiça Estadual, de onde são encaminhados para 

a Justiça Federal; 

CONSIDERANDO que a negativa de lavratura de autos de prisão em flagrante pela Polícia Civil e/ou a comunicação do flagrante e 

envio dos autos à Justiça Estadual, nos casos de prática dos delitos de uso de documento falso perante policiais rodoviários federais e de moeda falsa 

ocasionam, invariavelmente, o atraso da apreciação do flagrante pela autoridade judiciária competente (Justiça Federal); 

CONSIDERANDO o entendimento já pacificado pela jurisprudência de que o crime de uso de documento falso apresentado a agente 

público federal, em especial agentes da Polícia Rodoviária Federal, e o delito de moeda falsa são crimes federais, em razão lesarem bem ou serviço da 

União (STJ, Conflito de Competência 115285/ES, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão, Min. Moura Ribeiro, julgado em 13.08.2014, DJe 09.09.2014; STJ, 

Conflito de Competência 135301/PA, Terceira Seção, Rel. Min. Eriscson Maranho, julgado em 08.04.2015, DJe 15.04.2015; STF, Agravo em Recurso 

Extraordinário 843104/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.12.2014); 

CONSIDERANDO que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (artigo 9, item 3) e a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (artigo 7, item 5) estabelecem que toda pessoa presa em virtude de infração penal deve ser conduzida, sem demora, à presença da autoridade 

judiciária; 

CONSIDERANDO que o art. 306 do Código de Processo Penal estipula que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 

serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada, e que o auto de prisão em 

flagrante será encaminhado ao juiz competente em até 24h após a prisão; 

RECOMENDA à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Manhuaçu que oriente os delegados de polícia subordinados 

territorialmente à unidade para que, nos casos de prisão em flagrante por uso de documento falso perante agente público federal, em especial agentes da 

Polícia Rodoviária Federal, ou por moeda falsa, na qual não constatada falsidade grosseira pela autoridade policial, nos delitos cometidos nas cidades de 

Luisburgo, Manhuaçu, Reduto, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu e Simonésia, as comunicações e os autos de prisão em flagrante sejam 

encaminhados diretamente à Subseção Judiciária Federal de Manhuaçu e à Procuradoria da República no Município de Manhuaçu; 

A fim de viabilizar o cumprimento desta Recomendação, informa-se que: 

a) a Subseção Judiciária de Manhuaçu tem endereço na Rua Duarte Peixoto, 70 – Bairro Coqueiro – CEP 36900-000 – Manhuaçu – 

MG; 

b) a Procuradoria da República no Município de Manhuaçu tem endereço na Rua Professor Manoel do Carmo, nº 104, Centro, CEP: 

36.900-000 – Manhuaçu/MG; 

c) a Subseção Judiciária de Manhuaçu e a Procuradoria da República no Município de Manhuaçu funcionam em escala de plantão 

nos dias úteis, no horário entre 18h e 9h, devendo ser consultados a escala de plantão e os contatos dos plantonistas, que são atualizados semanalmente, 

conforme guia em anexo; 

d) nos finais de semana (a partir das 18h de sexta-feira até as 08h59 de segunda), feriados, pontos facultativos e recessos (a partir das 

18h da véspera até as 08h59 do dia útil seguinte), os plantões são realizados pela Seção Judiciária de Minas Gerais e pela Procuradoria da República no 

Estado de Minas Gerais, ambos sediados em Belo Horizonte-MG, devendo ser consultados a escala de plantão e os contatos dos plantonistas, que são 

atualizados semanalmente, conforme guia em anexo. 

Estabelece-se o prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para manifestação acerca do acatamento, ou não, de 

seus termos. 

Publique-se, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF. 

 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00003358-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

Ref. NF nº1.23.007.000237/2019-99 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 

base no art. 129 da Constituição Federal, nos arts. 7º, inciso I, e 8º da Lei Complementar nº. 75/1993, 

CONSIDERANDO a necessidade de instruir o presente procedimento extrajudicial. 

DETERMINO a instauração, no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, de PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com o objetivo de acompanhar o licenciamento do empreendimento de DRAGAGEM E 

DERROCAGEM DA VIA NAVEGÁVEL DO RIO TOCANTINS, projeto que atinge diversos municípios do Estado do Pará, entre eles Tucuruí e Baião, 

tendo em vista o potencial impacto nas comunidades tradicionais situadas ao longo do Rio Tocantins. 

Após as providências de praxe, façam-se os autos conclusos ao gabinete. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00007334-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e CONSIDERANDO: 
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a) o rol de atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República ao Ministério Público, incumbido de zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, e de promover as medidas 

necessárias a sua garantia; 

b) a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) a Recomendação nº 8, aprovada em 13 de junho de 2019 pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), a partir da 

constatação quanto às violações de direitos na Volta Grande do Xingu, no Pará; 

d) a empresa Norte Energia S.A., através do Ofício CE 471/2019 – GJO, afirmou, em síntese, “que todas as ações de prevenção, 

mitigação e prestação de contas relativas a eventuais impactos que afetem direitos humanos em decorrência do empreendimento vêm sendo realizadas 

sob o rígido crivo do IBAMA no âmbito do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte”, e que por tal razão, “a empresa refuta veementemente 

qualquer alegação de violação de direitos humanos e compreende não ser oportuna uma due diligente [sic] ou auditoria externa”; 

e) CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 

4º, §4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 

apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, destinado à “adoção das medidas 

necessárias à efetivação da Recomendação nº 8 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, à luz das constatações decorrentes das vistorias realizadas 

às comunidades da Volta Grande do rio Xingu impactadas pela instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte pela concessionária Norte 

Energia S.A.”. 

Desde já determino a publicação da presente Portaria, nos termos do artigo 4º, VI, da Resolução 23/2007 CNMP. 

Cumpram-se as demais determinações contidas no despacho de instauração (PRM-ATM-PA-00007322/2019). 

 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00032912-2019| 

PORTARIA Nº 117, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

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, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 

preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 

o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 

Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

Considerando o recebimento de ofício de encaminhamento de representação a este Ministério Público Federal, após o declínio de 

competência do Ministério Público do Estado do Pará que se deu em face de representação oferecida pelo Sr. Daniel Reis da Silva, noticiando supostas 

irregularidades na aplicação de recursos federais decorrentes do Governo Federal em parceria com o Fundo Municipal de Saúde, por meio do Programa 

Brasil Sorridente, como componente do programa de atenção básica, aos quais não se teria dada a devida destinação; 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 

avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades na realização de 

processo licitatório para a feitura de próteses, com recursos federais vinculados ao Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde. 

Determina-se inicialmente: 

Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil; 

Após os registros de praxe, publique-se. 

 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00007381-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.23.003.000178/2019-99 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público nº 164/2017 e, ainda, tendo em vista a função do Procurador dos Direitos do Cidadão (art. 127 e art. 129, incisos II, VI e IX da 

Constituição da República; art. 5º, inciso II, alínea “d”, inciso III, alínea “e”, inciso V, alínea “a”, arts. 11, 12 e 13, todos da Lei Complementar nº 75, de 

20 de maio de 1993); 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento desse múnus, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como de zelar pelo efetivo respeito dos 

poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles de natureza indisponível ou de 

repercussão social inata, podendo, para tanto, expedir Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à observância dos interesses, direitos 

e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis, tudo na forma do art. 129, incs. II, III e IX, do 

Estatuto Político, combinado com o art. 6º, incs. VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 164, de 

28/3/2017, as Recomendações Ministeriais podem ser dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física 

ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de 

que é incumbido o Ministério Público; 

CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, um dos 

fundamentos mais importantes da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3º da Constituição 

Federal de 1988, é a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca o direito a educação como um dos direitos sociais (Art. 6º); 

CONSIDERANDO o artigo 206 da Carta Magna, segundo o qual a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho; 

CONSIDERANDO que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola, dentre outros (CF, art. 206, I); 

CONSIDERANDO que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CF, artigo 208, III); 

CONSIDERANDO que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e que o seu não oferecimento pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (CF, artigo 208, §§1 e 2); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9394/96 define educação especial como a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

e que aponta que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial (CF, artigo 58 caput e §1º); 

CONSIDERANDO que, fazendo coro a essas normativas, no âmbito do Direito Internacional, a Convenção de Nova Iorque sobre 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 30/3/2007, aprovados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 

186, de 9/7/2008 e internalizados no país pelo Decreto nº 6.949/2009 – com status de emenda constitucional, por haver sido observado o rito estabelecido 

no art. 5º, § 3º, da Constituição da República – consagrou a acessibilidade como um de seus princípios regentes (art. 3, “f”), e, nessa toada, prescreveu a 

necessidade de os Estados Partes reconhecerem um padrão adequado de vida às pessoas com deficiência, tomando medidas para “assegurar às pessoas 

com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive 

aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona 

urbana como na rural” (art. 9); 

CONSIDERANDO que, como signatário da Convenção, o Brasil se compromete a assegurar e promover o pleno exercício de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência 

(artigo 4º); 

CONSIDERANDO que, de acordo com Convenção, os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às 

crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais 

crianças (artigo 7º); 

CONSIDERANDO que os Estados Partes da Convenção assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida, visando garantir, dentre outros objetivos, o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da 

criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais, assegurando-se que (artigo 24); 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com 

deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas; 

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva 

educação; 

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, 

de acordo com a meta de inclusão plena. 

CONSIDERANDO que, com vistas a dar concretude a aspectos já internalizados no ordenamento jurídico brasileiro por essa 

Convenção, a novel Lei nº 13.146/15, em vigor desde 3/1/2016, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência e veio a sedimentar a imprescindibilidade 

da promoção da acessibilidade pelo Poder Público e pela sociedade em geral, já propalada pelas normatizações que lhe antecederam, como forma de 

assegurar o exercício dos direitos de cidadania e de participação social dos agentes com deficiência ou mobilidade reduzida (arts. 8º e 53); 

CONSIDERANDO que a lei supracitada define o profissional de apoio escolar como a pessoa que exerce atividades de alimentação, 

higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas (artigo 

3º, XIII); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 considera ato de improbidade “deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade 

previstos na legislação” (art. 11, IX); 

CONSIDERANDO que a mesma lei determina que incumbe ao Poder Público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar, dentre outros pontos, a oferta de profissionais de apoio escolar (art. 28, XVII); 

CONSIDERANDO o artigo 79, § 3º, da lei, segundo o qual o a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas 

necessárias para a garantia dos direitos nela previstos; 

CONSIDERANDO o relato contido na representação originária da Notícia de Fato nº 1.23.003.000178/2019-99, que tramita junto à 

Procuradoria da República em Altamira/PA, segundo o qual: 

A criança frequenta a Escola [...] da rede municipal de Vitória do Xingu, e segundo laudo médico apresentado a menor "precisa de 

apoio educacional especial, mas não de cuidador neste momento". A médica que confeccionou o laudo solicitou "apoio escolar para melhor desempenho 

no tratamento". 
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CONSIDERANDO declaração prestada pelo representante, segundo o qual a Diretora da Escola Municipal Maria Avelina da Silva, 

situada no Município de Vitória do Xingu/PA, teria lhe informado que a escola não poderia oferecer apoio educacional especial a sua filha e que a criança 

deveria ser educada em casa; 

CONSIDERANDO que o declarante revelou que há outras crianças que também necessitam de apoio especial, mas que este não está 

sendo prestado pela escola; 

RESOLVE 

(1) RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA, nas pessoas do Prefeito Municipal José Caetano da Silva de 

Oliveira e da Secretária de Educação Cinthia Magali Moreira Hoffmann, que, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS: 

(i) adote todas as providências necessárias, na medida de suas atribuições, inclusive acionando eventuais órgãos superiores 

competentes, para efetivar e concretizar o direito à educação inclusiva na Escola Municipal Maria Avelina da Silva e a todos os alunos com deficiência 

matriculados nas Escolas públicas do Município, em conformidade com as disposições da Lei nº 13.146/15; 

(ii) garanta atendimento educacional especializado por equipe multiprofissional a toda criança com deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a disponibilização e execução de projeto pedagógico especializado e individualizado, com apoio de professores e profissionais 

de educação devidamente treinados a atender pessoas com deficiência, de modo a propiciar o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de 

dignidade e autoestima da criança, o máximo desenvolvimento possível de sua personalidade, de seus talentos, da sua criatividade e a sua efetiva 

participação comunitária; 

(iii) adote providências para eliminar a discriminação baseada em deficiência, inclusive e especialmente no ambiente escolar, a 

exemplo de campanhas e ações de conscientização da comunidade escolar (professores, pessoal de apoio e alunos) sobre os direitos da pessoa com 

deficiência, de modo a fomentar um ambiente de inclusão e valorização da pessoa com deficiência, combatendo os preconceitos, os estereótipos e todas 

as formas de discriminação baseadas na diferença. 

(2) FIXAR, na forma do art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº 75/93 e do art. 10 da Resolução CNMP nº 164/2017, O PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento da presente, para que comunique se pretende acatar o disposto nesta Recomendação, apresentando 

informações detalhadas sobre as providências já adotadas para o seu atendimento ou eventuais justificativas para o seu não atendimento, acompanhadas 

de documentação comprobatória; 

(3) ESCLARECER que a presente Recomendação não dispensa o cumprimento dos demais comandos constitucionais, legais e 

infralegais e das decisões judiciais relativos ao tema de que trata, podendo o seu descumprimento ensejar medidas administrativas e judiciais cabíveis 
para viabilizar sua observância, sem prejuízo de responsabilização administrativa, cível e penal, conforme o caso. 

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

Encaminhe-se cópia da presente Recomendação: i) à Câmara Municipal de Vereadores de Vitória do Xingu/PA; ii) à Secretaria de 
Estado de Educação do Pará; iii) à Secretaria Executiva do Ministério da Educação; iii) à Promotoria de Justiça de Altamira/PA; 

 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00028918-2019| 

PORTARIA N° 134, DE 15 DE JULHO DE 2019 
 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.24.000.001188/2018-53 
 

O Procurador da República Yordan Moreira Delgado, lotado na Procuradoria da República no Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial acima identificado em Inquérito Civil – IC, no 
intuito de apurar denúncia em desfavor de Martha Maria Falcão de C. e Morais Santana por suposta acumulação irregular de cargos públicos.. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

II. Cumpra-se do despacho nº 8401/2019; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

nº 23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00051043-2019| 

PORTARIA Nº 373, DE 12 DE JULHO DE 2019 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 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 
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considerando o voto de nº 3489/2019, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 

746 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República RENITA CUNHA KRAVETZ para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5002435-92.2019.4.04.7000, em trâmite na 23ª Vara Federal de Curitiba. 

 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00051042-2019| 

PORTARIA N° 375, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 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 4162/2019, do relator Claudio Dutra Fontella, acolhido por maioria na Sessão Ordinária nº 746 da 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ANDRE BORGES ULIANO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5004826-05.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-CMO-PR-00001807-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.25.001.000150/2019-05. Objeto: Conversão de NF em 

Inquérito Civil. Classificação Temática: 4ª CCR Tema: Recursos Hídricos - Meio 

Ambiente 

 

Considerando que, a teor do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a teor do artigo 

129, II, da Carta Magna; 

Considerando que dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, 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, como previsto no artigo 129, 

III, da Constituição Federal; 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme 

dispõe o art. 225, caput, da Constituição Federal; 

Considerando que são bens da União os potenciais de energia hidráulica (art. 20, VIII, da Constituição Federal) e que compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético 

dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos (art. 21, XII, “b”, da Carta Magna); 

Considerando que compete à União instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (art. 5º, XIX, CF), 

regulamentado pela Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (art. 33, I, da Lei 9.433/97), zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (art. 35, XI, da Lei 9.433/97), 

que foi estabelecida pela Lei Federal nº 12.334/2010; 

Considerando que, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.334/2010, a fiscalização da segurança das barragens para fins de 

aproveitamento hidrelétrico incumbe à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – órgão responsável pela fiscalização, diretamente ou mediante 

convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica (art. 3º, inciso IV, da Lei 9.427/96) –, sem 

prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); 

Considerando que a Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015 estabelece a periodicidade de execução ou atualização, a qualificação 

dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e 

Especial, da Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência para barragens fiscalizadas pela ANEEL, conforme art. 8º, 

9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 12.334/2010; 

Considerando que, consoante o art. 7º da Lei nº 12.334/2010 e os Anexos da Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015, as barragens 

são classificadas A, B e C, levando em conta a categoria de risco, o dano potencial associado e o volume; 

Considerando que no espaço territorial de atribuição desta Procuradoria da República, mais precisamente no município de Campo 

Mourão, existe a barragem da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Cristo Rei, sob responsabilidade da empresa Indústrias Reunidas Cristo Rei Ltda, a 

qual está classificada como C, categoria de risco médio e dano potencial associado baixo, informação colhida do processo administrativo punitivo nº 

48500.000752/2017-23, originário da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração da ANEEL, de acesso público por meio de consulta 

processual no sítio eletrônico da ANEEL; 

Considerando que o relatório da fiscalização realizada em 20 de outubro de 2016, juntado no mencionado processo administrativo, 

indicou que a PCH Cristo Rei, além de ser classificada como barragem Classe C, também não se enquadra no art. 1º da Resolução Normativa ANEEL nº 

696/2015, nem no art. 1º da Lei nº 12.334/2010, tendo em vista (i) possuir baixo dano potencial associado; (ii) a altura do seu maciço ser menor ou igual 

a 15 metros, e (iii) não possuir reservatório com volume maior que 3.000.000 m³; 

Considerando que o §2º do art. 6º da Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015 dispensa as barragens classificadas como C de 

elaborarem estudo de rompimento e de propagação da cheia associada e da elaboração do Plano de Ação Emergencial (PAE), previsto no §1º do art. 13 

da mesma Resolução, assim como das demais obrigações nela previstas, exceto daquelas obrigações previstas expressamente na Lei 12.334/2010 e na 
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Resolução para qualquer classificação de barragem, incluídas as classificadas como do tipo “C”, a exemplo da elaboração do Plano de Segurança a as 

Inspeções de Segurança Regulares, que competem ao empreendedor e devem ser elaboradas nos prazos regulamentares (arts. 7º e 10 da Resolução). 

Considerando que na mesma fiscalização verificou-se inexistir documentação de projeto para fins de Plano de Segurança, sendo 

apresentados apenas dados descritivos de um projeto básico datado de 1988, entre outras irregularidades, como a falta de emissão de relatórios de inspeção 

de segurança, e que esses elementos demandam um aprofundamento da investigação por este órgão ministerial a fim de averiguar a observância dos 

padrões de segurança da barragem na atual situação do empreendimento, bem como a regularidade da fiscalização por parte entidade que concedeu ou 

autorizou o uso do potencial hidráulico para fins de geração hidrelétrica (ANEEL); 

Considerando que ainda estão inconclusas as análises e diligências que demandam o caso, sendo necessário verificar se, em relação 

à barragem acima referida, está sendo efetivamente aplicada a Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme previsto na Lei nº 12.334/2010 e 

na Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, e artigos 1º, parágrafo único, e 4º, inciso II, ambos da Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL a fim de verificar a efetiva implantação 

da Política Nacional de Segurança de Barragens em relação à barragem da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Cristo Rei, situada no Município de 

Campo Mourão, sob responsabilidade da empresa Indústrias Reunidas Cristo Rei Ltda. 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal. Promovam-se os atos necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal. 

Cópia desta Portaria deve acompanhar todos os ofícios expedidos. 

 

MAICON FABRICIO ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-CMO-PR-00001806-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.25.001.000278/2018-80. Objeto: Conversão de 

Procedimento. Preparatório em Inquérito Civil. Classificação Temática: 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Tema: Pessoas com deficiência – 

Acessibilidade 

 

Considerando que, a teor do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional 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, a teor do artigo 129, III, da Carta 

Magna; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos 

constitucionais e para proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, conforme previsto no artigo 6º, VII, alíneas “a” e “c”, da Lei 

Complementar nº 75/93; 

Considerando que acessibilidade é definida como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 

de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 

outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 3º, I, da Lei nº 13146/05); 

Considerando que definem-se barreiras nas comunicações e na informação qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 

que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia 

da informação (art. 3º, IV, alínea “d”, da Lei nº 13146/05); 

Considerando o Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas 

que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para 

garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer (art. 17 da Lei nº 

10098/00); 

Considerando que o Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e 

de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação 

(art. 18 da Lei nº 10098/00); 

Considerando que chegou a esta Procuradoria da República expediente encaminhado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência no Paraná – COEDE/PR noticiando a ausência de intérpretes de libras para viabilizar a comunicação no atendimento e na realização de 

perícias de deficientes auditivos junto ao INSS no Paraná. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 1º, da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar a ausência de intérpretes 

de libras para viabilizar a comunicação no atendimento e na realização de perícias de deficientes auditivos junto ao INSS nos municípios de atribuição 

desta Procuradoria da República. 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da PFDC do Ministério Público Federal; promovam-se os atos 

necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

cópia desta Portaria deve acompanhar todos os ofícios expedidos. 

 

MAICON FABRICIO ROCHA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00003092-2019| 

PORTARIA N° 23, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n.º 1.26.003.000053/2018-76 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua procuradora da República abaixo firmada, com fundamento no art. 129, III da CF, 

art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 

CSMPF, respectivamente, vem promover instauração de Inquérito Civil, nos termos adiante. 

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 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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 

serviços e programas governamentais; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 

vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria no Procedimento Preparatório supracitado, com o seguinte objeto "apurar irregularidades 

na execução dos convênios n.º 836029/2016 e n.º 835487/2016, além do contrato de repasse n.º n.º 672075, todos firmados entre o Município de Serra 

Talhada e o Ministério da Cultura". 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Vinícius Valença Costa, matrícula 25.132, ocupante do cargo 

de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 

como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Comunicação à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-

lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores; 

5. A realização das seguintes diligências: 

5.1) expedição de ofício ao Município de Serra Talhada, requisitando que, no prazo 20 dias úteis, encaminhe: 

5.1.1) Cópia da documentação do Pregão Presencial n.º 073/2016, bem como todos os documentos relativos ao certame, como 
contrato, notas fiscais e notas de empenho 

5.1.2) Toda a documentação relativa à Chamada Pública n.º 002/2016; 

5.1.3) Cópia da documentação da Inexigibilidade n.º 008/2016, bem como todos os documentos relativos a esta, como contrato, notas 
fiscais e notas de empenho; 

5.1.4) Cópia da documentação do Pregão Presencial n.º 16/2017, bem como todos os documentos relativos ao certame, como contrato, 
notas fiscais e notas de empenho; 

5.1.5) Cópia da documentação do Pregão Presencial n.º 74/2015, bem como todos os documentos relativos ao certame, como contrato, 

notas fiscais e notas de empenho; 

5.2) a expedição de ofício ao Ministério da Cultura, requisitando que, no prazo de 20 dias úteis, encaminhe informações e cópia da 

prestação de contas dos convênios n.º 836029/2016 e n.º 835487/2016; 

5.3) expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (Gerência de Caruaru), requisitando que, no prazo de 20 dias úteis, encaminhe 

informações e cópia da prestação de contas do Contrato de Repasse n.º 672075, firmado entre o Município de Serra Talhada e o Ministério do Turismo, 
para construção do Centro de Artes Esportes Unificados - CEU, no bairro da Caxixola. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 
acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Cumpra-se. 

 

MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00003090-2019| 

PORTARIA N° 24, DE 7 DE JULHO DE 2019 

 

P.P. n.° 1.26.003.000114/2018-03 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua procuradora da República abaixo firmada, com fundamento no art. 129, III da CF, 

art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 

CSMPF, respectivamente, vem promover instauração de Inquérito Civil, nos termos adiante. 

Cuida-se de procedimento autuado com o fim de acompanhar a estruturação do PA Jeramataia (Mário Alves), em Custódia/PE, no 

que se refere às habitações (PNHR - CEF) e crédito para acesso a água (INCRA), ante as informações trazidas, por ocasião da reunião ocorrida nesta 

PRM, em 20/09/2018, designada justamente para discutir sobre possíveis crimes ocorridos no assentamento. 

Oficiada, a CAIXA prestou esclarecimentos, juntando, ainda, documentação (PRM-STA-PE-00002567/2019). 
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O INCRA apresentou informações, contudo nada comentou acerca da fiscalização requisitada por este Parquet (PRM-STA-PE-

00002672/2019): 

2. O Projeto de Assentamento denominado PA Jeramataia, localizado no município de Custódia-PE, tem capacidade total para53 
unidades agrícolas familiares, figurando atualmente 51 famílias regularizadas em Relação de Beneficiários, conforme Anexo 04(3749092). 

3. As famílias beneficiárias PA Jeramataia foram agraciadas com a modalidade de crédito "semiárido" no exercício de 2017, ainda 
sob a égide do Decreto nº 9.066, de 31 de maio de 2017 (revogado pelo Decreto nº 9.424, de 2018). 

(…) Ocorre que apenas 40 famílias efetivamente acessaram o comentado crédito, conforme “Relatório de Interação cp, p Agente 
Financeiro”, extraído do Sistema Simplificado de Abastecimento sw Água no referido PA Jeramataia, com o fito de atender 46 famílias beneficiárias. 

6. Assim, restaram pendentes de acesso ao crédito 06 famílias, que seguem qualificadas no Anexo 03 (id. 3748949), possivelmente 

por problemas cadastrais identificados e já corrigidos na base de dados do INCRA, que acabaram por gerar inconsistências entre o sistema do INCRA e 

o agente financeiro (Banco do Brasil) 

(…) 

Ante o exposto, 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 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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 

serviços e programas governamentais; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 

vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria no Procedimento Preparatório supracitado, permanecendo o objeto; 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Vinícius Valença Costa, matrícula 25.132, ocupante do cargo 

de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 
como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Comunicação à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-
lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

5. oficie-se o INCRA, para que proceda à fiscalização no PA Jeramataia (Mario Alves) em Custódia/PE. E, caso seja esta inviável 
neste momento, que se pronuncie, fixando prazo para a realização de fiscalização. 

6. Em não havendo resposta, reitere-se o ofício com as advertências de praxe, inclusive mediante contato telefônico e e-mail; 

7. Após, com ou sem resposta, à assessoria. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 
acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Cumpra-se. 

 

MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-PCS-PI-00002311-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 
Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 
Civil Público; 

CONSIDERANDO a notícia de fato nº 1.27.001.000065/2018-83 autuada a partir representação encaminhada pelo Ministério Público 
Estadual, acompanhada de fotos, noticiando possíveis irregularidades na utilização de máquinas do PAC, doadas à Prefeitura Municipal de Geminiano. 
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CONSIDERANDO que a notícia de fato nº 1.27.001.000065/2018-83 atualmente encontra-se com prazo para finalização expirado; 

RESOLVE: 

Converter a notícia de fato nº 1.27.001.000065/2018-83 em Inquérito Civil no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, procedendo-se à sua autuação e registro, nos termos da Portaria PR/PI nº 16, de 12 de maio de 2010. 

 

PATRICK AUREO EMMANUEL DA SILVA NILO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014975-2019| 

PORTARIA N° 93, DE 16 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio de 2008, tendo em vista o contido 

no Ofício PGJ nº 721/2019 e observando o teor da Portaria PGJ nº 2058/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, 
no período de 15 de julho a 03 de agosto de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014914-2019| 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 20, DE 4 DE ABRIL DE 2019 
 

Inquérito Civil nº 1.27.000.001776/2017-02 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, nos autos do Inquérito Civil Público 

nº 1.27.000.001776/2017-02, que implantou o projeto MPEDUC em Batalha-PI, pelo Procurador da República e Promotor de Justiça infra-assinados, 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; 

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 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; 

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; 

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; 

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; 

CONSIDERANDO as informações colhidas através de inspeção realizada pelos integrantes do Projeto Ministério Público pela 

Educação – MPEDUC, nas escolas: GINÁSIO MUNICIPAL DEDILA MELO, UNIDADE ESCOLAR HUGO NAPOLEÃO, UNIDADE ESCOLAR 

SANTA RITA e UNIDADE ESCOLAR JOANA D'ARC CASTELO BRANCO; evidenciando que as escolas municipais não possuem extintores de 
incêndio; 

CONSIDERANDO que imóveis e estabelecimentos coletivos deverão ser dotados de extintores de incêndios e que estes devem 
sempre estar dentro do prazo de validade; 

CONSIDERANDO o risco ao qual estão expostos os estudantes das referidas unidades escolares acaso a situação verificada persista, 

o que demanda a adoção de medidas emergenciais para a salvaguarda dos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino nos quais a deficiência em 

questão foi constatada; 

CONSIDERANDO que a responsabilidade de manter os estabelecimentos públicos de ensino devidamente providos de extintores de 

incêndio, dentro do prazo de validade e em quantidades suficientes a atender eventuais situações que demandem a sua utilização, é do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Piauí; 

RECOMENDA-SE que ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado Piauí, que adote as seguintes 
providências: 

a) elabore, no prazo máximo de 30 dias, cronograma de visitas às escolas públicas retromencionadas do município de BATALHA/PI, 

com prazo máximo de 60 dias, a fim de verificar: a existência de extintores de incêndio dentro do prazo de validade e em quantidades suficientes a atender 
as suas demandas; e a existência de plano de prevenção e evacuação; 

b) determine, no prazo acima estipulado, de acordo com as verificações efetuadas, a compra de extintores, bem como a implementação 

de planos de evacuação, com a respectiva planta individual para cada escola, que deve ser afixada em local de fácil acesso e visibilidade, adotando as 
devidas e necessárias rotinas de simulação; 
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c) encaminhe ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, cópia dos cronogramas a que se 

referem as alíneas anteriores, bem como relatório sobre as providências adotadas, nos prazos estipulados. 

Adverte-se que o não cumprimento das providências recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das medidas 

cabíveis, com as sanções de praxe. 

 

KELSTON PINHEIRO LAGES 

Procurador da República 
 

SILAS SERRENO LOPES 

 Promotor de Justiça 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00066792-2019| 

PORTARIA N° 804, DE 15 DE JULHO DE 2019 
 

Designa a Procuradora da República TATIANA POLLO FLORES para realizar 

audiência junto à 3ª Vara Federal Criminal no dia 16 de julho de 2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que 

os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a 

necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine 

ao rodízio das audiências da 3ª Vara Federal Criminal, resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República TATIANA POLLO FLORES para realizar audiência junto à 3ª Vara Federal Criminal 

no dia 16 de julho de 2019. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00066801-2019| 

PORTARIA Nº 805, DE 15 DE JULHO DE 2019 
 

Dispõe sobre licença-prêmio da Procuradora da República ROBERTA 

TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO no período de 05 a 09 de agosto de 2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República ROBERTA TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO usufruirá licença-prêmio 

no período de 05 a 09 de agosto de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República ROBERTA TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO no período de 05 a 09 de agosto de 2019 

da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00067247-2019| 

PORTARIA Nº 807, DE 16 DE JULHO DE 2019 
 

Designa o Procurador da República JOSE MARIA DE CASTRO PANOEIRO 

para realizar audiência junto à 3ª Vara Federal Criminal no dia 17 de julho de 

2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, ¿b¿ e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que 

os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a 

necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine 

ao rodízio das audiências da 3ª Vara Federal Criminal, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República JOSE MARIA DE CASTRO PANOEIRO para realizar audiência junto à 3ª Vara Federal 

Criminal no dia 17 de julho de 2019. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

CARMEN SANTANNA 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00066949-2019| 

PORTARIA Nº 59, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos arts.127 caput 

e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar 75/93; e 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, de 17 de setembro doo Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0490038-72.2010.4.02.5101, em tramitação 

na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, traz as notícias dos falecimentos de RUTH MIRANDA DE CAMARGO LEIFERT – CPF 104.650.228-04 (fl. 

6615 do processo físico) e IVANIR MARTINS DA SILVA – CPF 261.743.247-53 (fl. 42 do processo eletrônico), réus no processo; 

CONSIDERANDO que as certidões de óbitos de RUTH MIRANDA DE CAMARGO LEIFERT e IVANIR MARTINS DA SILVA 

não foram juntadas no processo judicial e são necessárias às aberturas dos inventários (fl. 72/76 do processo eletrônico); 

CONSIDERANDO que foram realizadas pesquisas em sítios eletrônicos públicos de Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e São 

Paulo e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEG) não tendo sido localizados inventários judiciais e extrajudiciais abertos 

por eventuais herdeiros de RUTH MIRANDA DE CAMARGO LEIFERT e IVANIR MARTINS DA SILVA; 

CONSIDERANDO que o Relatório de Pesquisa Automática nº 5330/2019-ASSPA/RJ apontou o registro de falecimento de IVANIR 

MARTINS DA SILVA – CPF 261.743.247-53, ocorrido em 08/01/2009, no Cartório MARIA DAS GRAÇAS VERLY TARDIN, situado em 

Teresópolis/RJ) de CNPJ 29.233.897/0001-85 – Cartório de Registro Civil do Primeiro Distrito – Livro 000C75, Folha 00147, Termo 0000037573, onde 

poderá ser obtida cópia da certidão de óbito do réu; 

CONSIDERANDO que o Relatório de Pesquisa Automática nº 5329/2019-ASSPA/RJ apontou a situação: CANCELADO OBITO 

S/ESPOLIO para o CPF 104.650.228-04 de RUTH MIRANDA DE CAMARGO LEIFERT, sem êxito em informar o Cartório do registro do óbito, 

segundo base de dados do INSS/SISOBI; 

CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar os recebimentos de respostas de diligências para obtenções das certidões de 
óbito e posteriores solicitações de aberturas de inventários, afigura-se cabível a instauração de procedimento de acompanhamento. 

DETERMINA: 

1) A Instauração de Procedimento de Acompanhamento vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com a seguinte ementa: 

“Acompanhamento dos resultados das buscas na obtenção de certidões de óbito e aberturas de inventários de RUTH MIRANDA DE CAMARGO 

LEIFERT – CPF 104.650.228-04 e IVANIR MARTINS DA SILVA – CPF 261.743.247-53, a fim de instruir a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa nº 0490038-72.2010.4.02.5101.”. 

2) Efetuar registros de praxe, publicação e comunicação desta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º § 2º, I e II da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

3) Junte-se cópias dos Relatórios de Pesquisas Automáticas nºs 5329/2019 e 5330/2019; 

4) Oficie-se ao Cartório de Registro Civil do Primeiro Distrito de Teresópolis requisitando cópia da certidão de óbito de IVANIR 

MARTINS DA SILVA – CPF 261.743.247-53; 

5) Oficie-se ao Cartório com atribuição territorial de serviços de Registro Civil do último endereço residencial conhecido de RUTH 

MIRANDA DE CAMARGO LEIFERT – CPF 104.650.228-04, requisitando informe existir registro do falecimento da ré e, caso positivo, forneça cópia 
da certidão de óbito. 

6) Após, acautele-se por 30 (trinta) dias ou até chegada de resposta. 

 

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00006171-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

Ref.: IC 1.30.010.000227/2015-36 

 

Trata-se de inquérito civil público encaminhado pelo Ministério Público Estadual, instaurado a partir da representação de f. 4. Segundo 

o relato do autor da representação, pessoa de nome Sérgio Fernandes estaria se apropriando ilicitamente de um terreno da União localizado na Av. Miguel 

Couto Filho, n. 3.825, bairro Ponte Vermelha, no Município de Barra do Piraí, às margens da Rodovia RJ-145, e teria intenção de construir muro e 

realizar aterro junto às margens do corpo hídrico adjacente, o Rio Piraí, de dominialidade federal. 

Oficiado pelo Ministério Público Federal, o Município de Barra do Piraí esclareceu que o terreno é de propriedade de Sérgio Fernandes 

Rodrigues, o qual adquiriu-o em 7.12.1992, conforme cópia de escritura às fls. 34/35, está parcialmente dentro da FMP do Rio Piraí e que, na parte frontal 

do terreno, existe a fabricação de manilhas por parte da empresa Concresul Artefatos de Concreto Ltda, cuja sede localiza-se em outro ponto, na mesma 
Av. Miguel Couto Filho, n. 4.111. 

Em vistoria no local em 06.04.2017, o INEA relatou que “não há edificações e nem qualquer tipo de pavimento (impermeabilização) 

no terreno, apenas um muro e um portão no local da atividade”, e que “existe cobertura vegetal nas margens do referido corpo hídrico composta por 
alguns indivíduos arbóreos e arbustivos” (fls. 59/64). 

Em nova vistoria de 10.11.2017, o INEA relatou que o licenciamento para atividades da Concresul Artefatos de Concreto é de 

competência municipal, e que as atividades desenvolvidas no endereço de número 3.825 da Av. Miguel Couto Filho dependiam de requerimento do 
proprietário da área, Sr. Sérgio Fernandes. 

Quanto à eventual invasão da faixa marginal de proteção do Rio Piraí, aduziu o INEA que “ambas as áreas não estão inseridas em 

área de preservação permanente – APP do Rio Piraí” (fls. 73), pois o terreno usado pela Concresul, e que pertence a Sérgio Fernandes, encontra-se a 96 

(noventa e seis) metros do Rio Piraí. 

Em 21.11.2018, após a demarcação da FMP do Rio Piraí no trecho em análise, delimitada em 50 (cinquenta) metros em cada margem, 

o INEA concluiu que “a propriedade encontra-se parcialmente inserida, mas não existem estruturas na mesma” (fls. 98). 
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Após requisição do Parquet, o Município de Barra do Piraí efetuou vistoria no terreno de propriedade do Sr. Sérgio Fernandes, e 

constatou, em 18.03.2019, que a área estava tomada por vegetação e que não era mais utilizada pela Concresul Artefatos, esclarecendo ainda que o terreno 

não se encontra dentro da FMP do Rio Piraí. 

Este o relato do necessário. 

Em que pese a controvérsia havida dentro do próprio INEA quanto a estar o terreno de Sergio Fernandes dentro ou fora da FMP do 

Rio Piraí (fls. 73 x fls. 98), o fato é que, ao efetuar a medição da distância do terreno na ferramenta Google Maps (Av. Miguel Couto Filho, n. 3.825, 

bairro Ponte Vermelha, em Barra do Piraí) e a margem do Rio Piraí, constata-se a distância de 140 metros em linha reta, o que corrobora o parecer do 

INEA de fl. 73 e o relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de fl. 119, os quais avaliaram que o terreno está fora da FMP do Rio Piraí. De 

fato, sabendo-se que a faixa marginal de proteção foi oficialmente definida como sendo de 50 metros a partir de cada margem (vide Relato Técnico às  

fl. 98), esta não poderia alcançar o terreno de Sergio Fernandes, o qual dista mais de 100 metros da margem do corpo hídrico. 

Demais disso, as vistorias efetuadas pelo INEA e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente constataram a presença de vegetação 

no local, o que indica que a área não vem sendo utilizada para fabricação de manilhas pela empresa Concresul. Referidas vistorias tampouco relataram 

qualquer dano ambiental advindo do período em que Sérgio cedeu a frente do terreno para que a Concresul Artefatos ali fabricasse manilhas. A imagem 

da ferramenta Google Maps bem ilustra que o terreno em análise não se encontra dentro dos 50 metros da margem do Rio Piraí: 

 

 
 

Por todo o exposto, é forçoso reconhecer que não há elementos para se imputar ao Sr. Sergio Fernandes ou à pessoa jurídica Concresul 

Artefatos de Concreto a prática de atividade lesiva ao meio ambiente no terreno particular localizado na Av. Miguel Couto Filho, n. 3.825, não havendo 
materialidade de dano ambiental apta a justificar a propositura de eventual ação civil pública. 

Deste modo, pelas razões acima mencionadas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil. 

a) oficie-se o representante (v. f.4 e f. 68) a fim de que tomem ciência do presente arquivamento, facultando-lhes apresentar razões 

escritas e/ou documentos que serão juntados aos autos, nos termos do artigo 9.º da Lei nº 7.347/1985, c.c, o artigo 17, § 3.º, da Resolução n. 87 do 

CSMPF; 

b) No prazo de três dias, contados da comprovação da efetiva cientificação do representante, ou de sua impossibilidade, remetam-se 
os autos à E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para o exercício da atribuição revisora. Certifique-se de tudo nos autos; 

c) Publique-se nos termos do artigo 16, § 1.º, I, da Resolução nº 87 do CSMPF. 

 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SAN-RS-00003972-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Objeto: 

formalizar os atos relativos a pedido de autocomposição pelo réu Francisco 

Coutinho Kubaski, nos autos da ACP nº 5005057-57.2018.4.04.7105. Tema: 

Improbidade Administrativa. Câmara/PFDC: 5ª CCR 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 

CONSIDERANDO a ação civil de improbidade administrativa nº 5005057-57.2018.4.04.7105, movida pelo Ministério Público 

Federal contra ADONIS DEI RICARDI, ALBERTO ARAIS PYDD, ARMINDO PYDD, ÁUREO PAULO ZIMMERMANN, BRUNO WAYHS, 

DARCÍSIO PAULO PERONDI, EDEMAR PAULA DA COSTA, ÉLVIO GONÇALVES DA SILVEIRA, FERNANDO VARGAS BUENO, 

FRANCISCO COUTINHO KUBASKI, JOÃO ANTONIO DA SILVA STUCKY, MÁRCIA SUZANA DESSUY HAMMARSTRON, MÁRIO 

WALTER MICHEL e MARISTELA CASAGRANDE, objetivando, em suma, a condenação dos administradores, médicos e funcionários do Hospital 
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de Caridade de Ijuí (HCI) por cobrança irregular de honorários médicos em relação a pacientes advindos de outros municípios e atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO que, após regular processamento do feito, sobreveio Sentença (Ev. 2 - SENT99), que julgou parcialmente 

procedentes os pedidos vertidos na inicial, declarando a improcedência das acusações de improbidade administrativa em relação às rés MARISTELA 

CASAGRANDE e MÁRCIA SUZANA DESSUY HAMMARSTRON e condenando os demais réus a penas diversas, de acordo com a participação de 

cada um no conluio para a cobrança de honorários médicos de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS – junto ao Hospital de Caridade 

de Ijuí –HCI; 

CONSIDERANDO que os réus, inconformados, interpuseram recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença. Em grau 

recursal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento aos apelos e manteve os termos da Sentença de primeiro grau; 

CONSIDERANDO que todos demandados aviaram Recursos Especiais. Os réus ARMINDO, ADONIS, BRUNO, ÉLVIO, JOÃO E 

FERNANDO também interpuseram Recursos Extraordinários, os quais não foram admitidos. Os Recursos Especiais dos réus ARMINDO, ADONIS, 

BRUNO, ÉLVIO, JOÃO, FRANCISCO, DARCÍSIO e EDEMAR foram admitidos. Já os dos réus AUREO e FERNANDO, não. Contra tal decisão foi 

interposto agravo ao STJ; 

CONSIDERANDO, assim, que o processo aguarda julgamento no STJ do Recurso Especial nº 1352219/RS; 

CONSIDERANDO reunião realizada com Rafael Ugalde dos Santos, advogado do réu Francisco Coutinho Kubaski, no dia 12 de 

julho do ano corrente, oportunidade em que foi discutida a possibilidade de autocomposição para fins de desistência do recurso interposto por Francisco; 

CONSIDERANDO, diante disso, a necessidade de se instaurar procedimento para próprio para tratar do pedido; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

– 5ªCCR/MPF, para formalizar os atos relativos a pedido de autocomposição pelo réu Francisco Coutinho Kubaski, nos autos da ACP nº 5005057-

57.2018.4.04.7105. 

Autuado o expediente e publicada a presente Portaria no portal eletrônico do MPF, determino a expedição de ofício ao demandado a 

fim de que preste informações acerca das condições em que pretende saldar o débito. Para tanto, encaminhe extratos de imposto de renda relativos aos 

últimos 03 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demais informações que o demandado possa utilizar como garantia do 

cumprimento da obrigação. 
 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005799-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 5 DE JULHO DE 2019 
 

Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000219/2019-33 em 

Procedimento Administrativo 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 

e regulamentares, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir do Inquérito Civil n° 1.25.000.003568/2017-12; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000219/2019-33 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do art. 

8º, inciso II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP. 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 a referida Notícia de Fato, tendo por objeto: Acompanhar a regularidade 

na Resolução Normativa n° 424/2017 da ANS que regulamentou a formação de juntas médicas visando solução de divergências técnico-assistenciais 

sobre procedimentos indicados; 

II - Oficie-se a ANS para que informe se realiza o acompanhamento da atuação das juntas médicas para verificar possível prejuízo 

no atendimento dos consumidores e o número de reclamações recebidas, em relação a cada operadora, resultante da negativa de cobertura por aplicação 

do dispositivo; 

III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP. 
 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-RGR-RS-00003882-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 12 DE JULHO DE 2019 
 

  O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora da República signatária, lotada e em exercício na Procuradoria da 

República no Município de Rio Grande, RS, no uso de suas atribuições legais, à vista do disposto nos artigo 129 da Constituição da República, 5º, 6º e 

7º da Lei Complementar n.º 75/93 e 8º da Lei n.º 7.347/85, bem como na Resolução CSMPF n.º 87/2006, com a redação que lhe foi conferida pela 

Resolução CSMPF n.º 106/2010, diante do implemento, relativamente ao Procedimento Preparatório autuado nesta Procuradoria sob o n.º 

1.25.000.004253/2018-65, dos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi conferida pela 

Resolução CSMPF n.º 106/2010), sem que, até o momento, encontrem-se nele presentes elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas 

previstas nos incisos I, III, IV e V do artigo 4º da citada Resolução CSMPF n.º 87/2006, resolve, na forma do parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução 

CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), convertê-lo em Inquérito Civil, tendo por objeto o "despejo 

de resíduos sólidos de construção civil em desconformidade com a legislação, em obra realizada no Porto de Rio Grande/RS". 

  Determino, pois, a autuação da presente Portaria, efetuando a Secretaria as anotações pertinentes nos registros do Procedimento 

Preparatório n.º 1.25.000.004253/2018-65, com vistas à sua conversão em Inquérito Civil, bem como a sua comunicação à 4ª CCR, para os fins dos 

artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006. Retornem os autos à Assessoria, para análise das últimas informações remetidas 

pelo IBAMA. 
 

ANELISE BECKER 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005797-2019| 

PORTARIA N° 39, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000520/2018-

66 em Inquérito Civil para apurar problemas no cumprimento de determinações 

judiciais por parte da Superintendência do IBAMA/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, que foi instaurado a partir da comunicação do ocorrido nos 

autos do Processo nº 097/2.18.0000824-0, que tramitou junto ao Juízo da Comarca de Flores da Cunha/RS, em cujos autos houve determinação de 
devolução de animal apreendido, e que se encontrava sob a custódia do IBAMA/RS; 

CONSIDERANDO que naquele processo, segundo alinhavado pela documentação contida nos autos deste investigatório, houve um 

desencontro de informações repassadas ao Juízo que determinou a devolução da ave ao seu detentor, tendo sido repassada a impressão de que esse órgão 

ambiental não cumpriria ordens emanadas de Juízo Estadual; 

CONSIDERANDO que, ainda conforme esclarecimento dessa autarquia, existe um recorrente problema envolvendo caso idênticos, 
em que se discute a concomitância das esferas penal, cível e administrativa e as diferentes providências empreendidas em cada seara; 

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 1.29.002.000520/2018-66 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 a apuração do(s) 
fato(s) abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s):  apurar problemas no cumprimento de determinações judiciais por parte da 

Superintendência do IBAMA/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 - PR-RS-00044579-2019| 

PORTARIA Nº 154, DE 12 DE JULHO DE 2019 
 

Notícia de Fato n. 1.29.017.000055/2018-02 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e art. 7º, I, da LC n. 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2010; 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público 

e social, e de outros interesses sociais, difusos e coletivos (art. 127, caput, da Constituição Federal, e art. 5º, III, b, da Lei Complementar n. 75/93), 

incumbindo-lhe, outrossim, primar pela consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e pela defesa dos direitos e interesses 
coletivos (art. 5º, I, c, e III, e, da Lei Complementar n. 75/93); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal a promoção de inquérito civil e de ação civil pública para a 

salvaguarda dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal, art. 6º, VII, da Lei Complementar n. 75/93, e art. 1º da Resolução 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal n. 87, de 06 de abril de 2010); 

CONSIDERANDO, a instauração do expediente em epígrafe, instaurado com o escopo de “apurar possível ocorrência de 
Discriminação de gênero no edital do EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA”; 

CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso XXX da Constituição Federal proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

CONSIDERANDO as Convenções e Tratados Internacionais sobre direitos humanos, em especial a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979; ratificada pelo Brasil em 1984, e promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002; 

CONSIDERANDO o contido no Of. nº 151/AJU/5279, encaminhado pelo Comando Geral do Pessoal/Comando da Aeronáutica, em 

resposta a este Órgão Ministerial (fls.73 a 81); 

Resolve instaurar inquérito civil, tendo por objeto “apurar possível ocorrência de Discriminação de gênero no edital do EXAME DE 
ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA”; 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino que a Secretaria 

da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão providencie: 

I) O registro nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

II) A expedição de recomendação ao Comando da Aeronáutica, para tomada de medidas a serem elencadas por este Órgão Ministerial, 

com obrigações de fazer e não fazer. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 

 Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - RS 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005801-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 16 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000433/2018-17 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado de ofício no âmbito desta Procuradoria da República, a partir da Portaria de IC Nº 74/2018/PRM 

Caxias do Sul, de 17 de outubro de 2018, como desmembramento do Inquérito Civil 1.29.002.000557/2016-22, para apurar a implantação do prontuário 

eletrônico no município de Cambará do Sul. 

Inicialmente, foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Cambará do Sul para que informasse em qual estágio se encontrava a 

implantação do prontuário eletrônico naquele município. 

O Município de Cambará do Sul informou que a implantação estava na fase de treinamento e levantamento do fluxo de atendimento 

para definir o modelo de sistema para gestão do prontuário eletrônico naquele município, que estava sob responsabilidade da empresa Dueto Tecnologia 

LTDA, contratada mediante licitação. Acrescentou que a conclusão de todo o processo de implantação do prontuário eletrônico estaria prevista para 

31/12/2018. 

Oficiada em fevereiro de 2019, o Município de Cambará do Sul informou que finalizara a fase de treinamento e levantamento de 

fluxo de atendimento, e que atualmente encontravam-se na fase de instalação de hardware e realizando melhoria do sinal de internet nos distritos, etapa 

final para que o sistema de prontuário eletrônico entrasse em pleno funcionamento. Em julho de 2019, após nova requisição ministerial, informou que o 

serviço de Prontuário Eletrônico estava instalado e em pleno funcionamento naquele município, anexando documento probatório. 

Desta forma, dos documentos colacionados neste procedimento, depreende-se que este Inquérito civil atingiu o seu intento com a 

implantação do prontuário eletrônico no Município de Cambará do Sul, de forma que não subsistem neste Inquérito Civil fatos ensejadores de apuração, 

neste momento, motivo pela qual deve ser ARQUIVADO. 

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. Considerando que o presente Inquérito Civil foi instaurado ex offício, resta prejudicada a previsão inserida no artigo 17, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, 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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00044586-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 22, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

À Sua Excelência o Senhor. Rogério Gammendinger Veras. Chefe do Estado-

Maior do Comando-Geral do Pessoal. Diretoria de Ensino da Aeronáutica. 

Comando da Aeronáutica. Ministério da Defessa. Esplanada dos Ministérios - 

Bloco M - Edifício Anexo - 1° Andar - Brasília , DF - CEP 70.045-900. 

ajur.comgep@fab.mil.br. Inquérito Civil nº 1.29.017.000055/2018-02 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições de Procurador 

Regional dos Direitos do Cidadão, e com fundamento nos arts. 129, II e III, da CF e art. 6º, XX, da LC 75/93, e nos termos da Resolução nº 

87/2010/CSMPF: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a 

incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 

para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 4º, incisos I a VI da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO, a instauração do expediente em epígrafe, instaurado com o escopo de “apurar possível ocorrência de 
Discriminação de gênero no edital do EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA”; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal alçou a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos da República 

Federativa do Brasil, tendo previsto, ainda, como um dos seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção 

do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.1º, inciso III c/c art.3º, inciso 

IV/CF/1988); 

CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso XXX da Constituição Federal proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

CONSIDERANDO as Convenções e Tratados Internacionais sobre direitos humanos, em especial a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979; ratificada pelo Brasil em 1984, e promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002; 

CONSIDERANDO que, em seu preâmbulo, a referida Convenção declara que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher; 

CONSIDERANDO a ressalva de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma o princípio da não-discriminação e 

proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que toda pessoa pode invocar todos os direitos e liberdades 

proclamados nessa Declaração, sem distinção alguma, inclusive de sexo, 

CONSIDERANDO, ainda, a ressalva de que os Estados Partes nas Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos têm a 

obrigação de garantir ao homem e à mulher a igualdade de gozo de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos; 

mailto:ajur.comgep@fab.mil.br
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CONSIDERANDO que a expressão "discriminação contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no 

sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, 

com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil 

ou em qualquer outro campo (artigo 1º); 

CONSIDERANDO a disposição de que os Estados-Partes tornarão todas as medidas apropriadas para modifica os padrões 

socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra 

índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres (artigo 

5, alínea “a”); 

CONSIDERANDO que o artigo 11, item 1, alínea “b”, dispõe que os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 

eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos 

direitos, em particular, o direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego; 

CONSIDERANDO que o item 2, alínea “a” do referido artigo enfatiza que a fim de impedir a discriminação contra a mulher por 

razões de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados-Partes tomarão as medidas adequadas para proibir, 

sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou licença de maternidade e a discriminação nas demissões motivadas pelo estado civil; 

CONSIDERANDO o contido no Of. nº 151/AJU/5279, encaminhado pelo Comando Geral do Pessoal/Comando da Aeronáutica, em 

resposta a este Órgão Ministerial; especificamente sobre os trechos que seguem (grifou-se): 

a ) “ Como se vê, os parâmetros biofisiológicos, bem assim as vagas a serem observadas em atos de convocação para o serviço militar 

não podem e nem devem possuir limites (mormente legais), tampouco parâmetros diferenciadores de gênero, sob pena de negar ao Brasil a possibilidade 

de enfrentar, com a eficácia possível, eventuais conflitos bélicos.” 

b) “As especialidades mencionadas na presente Notícia de Fato mostram-se desaconselháveis biofisiologicamente falando ao gênero 

feminino por exigir, no caso dos serviços de guarda e segurança, em atividades rotineiras e compulsórias, tanto durante o curso de formação, quanto no 

exercício da atividade após conclusão do curso, treinamentos para adaptação a situações de desconforto, com reduzido tempo de descanso e variações de 

gradiente térmico, treinamentos de sobrevivência em ambiente de selva, com privação do sono e limitação de água e alimento, instruções de marcha 

diurnas e noturnas, com transposição por terreno acidentado de relevo íngreme e vegetação densa, dentre outras atividades de elevado grau de hostilidade.” 

c) “ A manutenção dos equipamentos, sobremodo quando em esforço físico que, salvo melhor juízo, além de não serem compatíveis 

com o biótipo físico natural desse gênero no Brasil, em um quantitativo ínfimo seria alcançável pelas mulheres de um modo geral.” 

d)" No que diz respeito à especialidade de Material Bélico, destaca-se que se trata de uma atividade altamente insalubre e perigosa. 

Neste caso, em hipótese alguma, uma sargento em estado gravídico poderia permanecer exercendo seu trabalho em paióis, ambiente dotado de elevados 

índices de partículas químicas em suspensão, provenientes de cartuchos não só de fuzis e pistolas, mas também de mísseis e metralhadoras antiaéreas.” 

e) “Por fim, reforçando o que foi dito em relação à especialidade Guarda e Segurança, ressalta-se que o sistema de segurança esta 

Força Armada é concebido para acompanhar os desdobramentos dos esquadrões em quaisquer terrenos, seja ambiente de campanha e/ou combate, não 

havendo condições adequadas para separar a tropa em gêneros, masculino e feminino, ou seja, as barracas, chuveiros abertos ao ar livre e alojamentos 

em campanhas, neste caso, não são discriminados por gênero, não havendo separações, sendo todos coletivos, o que poderia causar algum 

constrangimento." 

CONSIDERANDO, sobretudo, a justificativa de que as normas gerais para admissão aos cargos seguem parâmetros biofisiológicos 

que devem ser estabelecido pelas próprias Forças Armadas sob pena de possível prejuízo de eficácia no enfrentamento de eventuais conflitos bélicos; 

CONSIDERANDO que, pelos trechos transcritos, bem como pelas argumentações específicas acerca da utilização de "parâmetros 

biofisiológicos" na seleção de militares, evidencia-se um juízo prévio negativo acerca da capacitação e das condições físicas e psicológicas da mulher, 

para o exercício das diversas atividades militares descritas; 

CONSIDERANDO que tal posicionamento e processo seletivo prévio de exclusão das pessoas do gênero feminino é contrário a todas 

as disposições internacionais sobre direitos humanos acerca da igualdade e não discriminação por qualquer motivo (discriminação negativa); se tornando 
compromisso de combate assumido pelo Brasil, no âmbito interno e internacional; 

CONSIDERANDO, in casu, que certo poder discricionário conferido à Administração Pública não pode, em nenhum momento, se 

desatar dos parâmetros Constitucionais explícitos e implícitos, dos quais aqui se destacam os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (artigo 37, Caput, da Constituição Federal de 1988), o que invalida toda argumentação contrária à definição prévia, sem 
parâmetros técnicos ou razoáveis, dos "limites físicos e psicológicos" aos candidatos aos cargos públicos; 

CONSIDERANDO que o inciso I do referido artigo impõe que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidenciando a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma 

função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal, de acordo com reiteradas decisões das Superiores Cortes 

Brasileiras; 

CONSIDERANDO por fim, a acertada fundamentação no Voto nº: 8054/2018 no Despacho do  NÚCLEO DE APOIO 

OPERACIONAL DA PRR/4ª REGIÃO, especialmente quando do não sustento da "justificativa à exclusão absoluta do público feminino do acesso às 

especialidades de cargo público, descabendo  o uso do critério gênero, medida que implica excesso na restrição de direito". 

CONSIDERANDO que, de acordo com a conclusão do NAOP/4ª Região, este Órgão Ministerial entende ser bastante a exigência de 

comprovação de aptidão física, independente do gênero, uma vez que o certame já contaria com mecanismos que incluem etapas de concentração, teste 
de avaliação do condicionamento físico e teste de aptidão psicológica a identificar a aptidão do candidato; 

CONSIDERANDO, nesse sentido, que etapa posterior prevê "um período de adaptação e acompanhamento, durante o qual serão 
realizadas atividades voltadas para orientação profissional " - (item 2.2.3 do Edital); 

CONSIDERANDO, ainda, a etapa de Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS), ministrada sob regime de internato 

militar, com duração aproximada de 2 anos; longo período capaz "de preparar o profissional para o desempenho profissional dentro dos padrões 

estabelecidos pelo COMAER"; tornando-o "capaz de atingir um nível de proficiência eficaz e compatível à especialidade instrução ministrada no Campo 

Militar busca, primordialmente, transmitir e reforçar os postulados básicos da vida castrense, referentes à futura graduação, bem como desenvolver 

elevado grau de vibração, devoção e entusiasmo pela carreira na Força Aérea. Além das características de resistência física, necessária ao profissional 

militar, procura-se por meio da referida instrução sedimentar no aluno os princípios basilares da instituição (Hierarquia e Disciplina), como também, os 

fundamentos de ética e da estrutura organizacional do COMAER, de modo que, ao término do curso, o futuro Sargento esteja dotado de atributos e 

competências que o qualificarão a ser um integrante do Corpo de Graduados da Aeronáutica" (itens 2.5.1.2 e 2.5.1.3 do Edital) - grifou-se; 



DMPF-e Nº 133/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de julho de 2019 Publicação: quarta-feira, 17 de julho de 2019 37 

 

 

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

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

 

Resolve, com fulcro no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93, recomendar ao CHEFE DO ESTADO MAIOR DO 

COMANDO-GERAL DO PESSOAL (Diretoria de Ensino da Aeronáutica) que: 

a) Com base nas considerações legais exemplificativas expostas por este Órgão Ministerial, nos editais de posteriores Concursos 

Públicos/Exames de Admissão do quadro de profissionais militares da Força Aérea Brasileira, deixe de constar qualquer forma de restrição ou supressão 

de direito de participação do processo seletivo de candidatos, por motivo de gênero (masculino ou feminino), inclusive para os cargos de 

aeronavegantesBMA – Mecânica de Aernonaves, aeronavegantes BMB – Material Bélico e não-aeronavegantes SGS –  Guarda e Segurança; 

b) Com base nas considerações legais exemplificativas expostas, encaminhe a este Órgão Ministerial demonstrativo da publicidade 

da medida adotada pelo Comando Militar da Aeronáutica, com o objetivo de ressaltar à Sociedade, no presente caso, o papel democrático e igualitário 

desenvolvido pelas Forças Armadas Brasileiras. 

Esclarece o Ministério Público Federal que o não acatamento infundado do presente documento, ou a insuficiência dos fundamentos 

apresentados para não acatá-lo, total ou parcialmente, poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Com fundamento no art. 6º da LC 75/93, parte final do inciso XX, o Ministério Público Federal fixa o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja respondido se acatará ou não a presente recomendação, demonstrando a adoção de medidas administrativas. 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - RS 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00022904-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 16 DE JULHO DE 2019 

 

Designação de promotores de justiça para atuação em substituição aos Promotores 

Eleitorais em gozo de férias e recesso, perante as Zonas Eleitorais. 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 

e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 

competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 

Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 

eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 

(art. 1º, I, Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008); 

CONSIDERANDO o Ofício SEI nº 12/2019/CONI do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 26 de junho de 2019, 

que solicita expedição de ato designando Promotores para atuar em substituição aos Promotores Eleitorais em gozo de férias e recesso, perante as Zonas 

Eleitorais; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar os Promotores de Justiça indicados para atuar em substituição aos Promotores Eleitorais em gozo de férias e recesso, 

perante as Zonas Eleitorais respectivas, nos seguintes períodos: 

 

Comarca 
Zona 

Eleitoral 
Promotor de Justiça Período 

Porto Velho 

2ª 

Héverton Alves de Aguiar  01 a 03.07.2019 

Lisandra Vanneska Monteiro 

Nascimento Santos 
04 a 13.07.2019 

6ª Héverton Alves de Aguiar  01 a 03.07.2019  

20ª Daniela Nicolai de Oliveira Lima 22 a 26.07.2019  

21ª 
Lisandra Vanneska Monteiro 

Nascimento Santos 
22 a 26.07.2019 

Ariquemes 
7ª Anderson Batista de Oliveira 15 a 19.07.2019  

26ª Anderson Batista de Oliveira 15 a 19.07.2019  

Cacoal 11ª Karine Ribeiro Castro Stellato  01 a 13.07.2019 

Buritis 34ª 
Bruno Ribeiro de Almeida 10 a 12.07.2019 

Felipe Magno Silva Fonseca  15 a 29.07.2019 
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Cerejeiras 16ª Victor Ramalho Monfredinho 01 a 05.07.2019  

Colorado do Oeste 8ª Thiago Gontijo Ferreira 15 a 24.07.2019  

Espigão do Oeste 12ª José Paulo Azevedo de Carvalho 01 a 31.07.2019 

Jaru 10ª Fernando Henrique Berbert Fontes 08 a 17.07.2019 

Ji-Paraná 30ª Eiko Danieli Vieira Araki  15 a 31.07.2019  

Ouro Preto do Oeste 
13ª 

Jovilhiana Orrigo Ayricke 01 a 14.07.2019  

Bruno Ribeiro de Almeida 15 a 19.07.2019  

Jovilhiana Orrigo Ayricke 20 a 27.07.2019  

28ª Felipe Magno Silva Fonsêca 15 a 19.07.2019  

Rolim de Moura 29ª Marcos Paulo Sampaio Ribeiro  08 a 12.07.2019 

Vilhena 4ª Pablo Hernandez Viscardi  01 a 20.07.2019 

Alvorada do Oeste 18ª Bruno Ribeiro de Almeida 22 a 31.07.2019 

Machadinho do Oeste 32ª 

Naiara Ames de Castro Lazzari 01 a 07.07.2019  

Lucilla Soares Zanella 08 a 12.07.2019 

Naiara Ames de Castro Lazzari 13 a 31.07.2019 

Santa Luzia do Oeste 19ª Daeane Zulian Dorst 01 a 22.07.2019  

São Miguel do Guaporé 35ª 
Analice da Silva 01 a 22.07.2019 

Daeane Zulian Dorst 23 a 31.07.2019 

 

Publique-se. 

Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 

LUIZ GUSTAVO MANTOVANI 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00022919-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 16 DE JULHO DE 2019 

 

Alteração da Portaria n. 6, de 31 de maio de 2019, que designa Promotores 

Eleitorais para atuação perante as Zonas Eleitorais do Estado de Rondônia. 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 

e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 
competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 
Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 

eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 

(art. 1º, I, Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008); 

CONSIDERANDO, por fim, o Ofício SEI nº 1499/2019/GAB-PGJ do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 05 de 

julho de 2019, que solicita alteração da Portaria PRE-RO nº 006, de 31 de maio de 2019, em razão de remoções e promoções dos Promotores de Justiça; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Alterar a PORTARIA PRE-RO Nº 06, DE 31 DE MAIO DE 2019, para nela constar o seguinte: 

 

Comarca 
Zona 

Eleitoral 
Promotor de Justiça Período 

Ariquemes 7ª 
Joice Gushy Mota Azevedo  Excluir a partir de 1º.7.2019 

Laila de Oliveira Cunha Nunes Incluir a partir de 8.7.2019 

Espigão do Oeste 12ª Tiago Lopes Nunes  Excluir a partir de 1º.7.2019 
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São Miguel do Guaporé 35ª Jonatas Albuquerque Pires Rocha  Excluir a partir de 1º.7.2019 

Santa Luzia do Oeste 19ª Jonatas Albuquerque Pires Rocha Incluir a partir de 8.7.2019 

 

Publique-se. 

Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 

LUIZ GUSTAVO MANTOVANI 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00031608-2019| 

DESPACHO DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

 Notícia de Fato nº 1.33.000.000732/2019-11 

 

Vistos hoje em Gabinete. Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos narrados, e por não vislumbrar a 

imediata adoção das providências previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

DETERMINO: 

A conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 87/2006; 

A conclusão do procedimento para análise das medidas a serem adotadas. 

 

ANDRE TAVARES COUTINHO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00031607-2019| 

DESPACHO DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.33.000.001581/2019-19 

 

Vistos hoje em Gabinete. Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos narrados, e por não vislumbrar a 

imediata adoção das providências previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
DETERMINO: 

A conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 87/2006; 

A conclusão do procedimento para análise das medidas a serem adotadas. 

 

ANDRE TAVARES COUTINHO 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00075995-2019| 

PORTARIA Nº 378, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando o teor do Ofício n.º 8753/2019 (PR-SP-00073675/2019), resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República em São Paulo PRISCILA COSTA SCHREINER RÖDER para atuar em conjunto com 

o Procurador da República em São Paulo ANDREY BORGES DE MENDONÇA, nos autos n.º 1.34.001.005432/2015-58, em trâmite no 36º Ofício do 
Núcleo Cível da capital. 

Art. 2º Determinar seja dado conhecimento aos Procuradores da República referidos no Artigo 1º desta Portaria, bem como à 

Coordenadoria Jurídica e de Documentação, para registros de praxe. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00008041-2019| 

PORTARIA Nº 47, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

Assunto: “INDÍGENA - ITANHAÉM - Trata-se de procedimento extrajudicial 

instaurado a partir do Ofício nº 2337/2018 da Procuradoria da República em São 

Paulo, noticiando eventual ampliação dos limites do Parque Estadual da Serra do 

Mar, para apurar eventual afetação dos limites da Terra Indígena Rio Branco, em 

Itanhaém/SP.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Santos, com fundamento 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; 
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Considerando que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas (artigos 127 e 129 da Constituição Federal); 

Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93; 

Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, inciso II, 4º e 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP); 

Considerando o disposto nos artigos 2°, “caput”, inciso II, 4º, inciso II e § 4º, e 28 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando que a Procuradoria da República em São Paulo encaminhou o Ofício nº 2337/2018, datado de 21/02/2018, contendo 

documentos encaminhados pela liderança indígena do Estado de São Paulo, por meio dos quais noticiam eventual ampliação dos limites do Parque 

Estadual da Serra do Mar, afetando os limites da Terra Indígena Rio Branco, em Itanhaém/SP, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 

1.34.012.000395/2018-13, para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 

b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 

c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 6ª CCR/MPF. 

Fica designada para funcionar como Secretária neste feito as servidoras Renata Avellar de Mello Affonso Dutra, Analista do 

MPU/Apoio Jurídico/Direito e Danielle Vasconcelos da Silva Vitor, Técnico do MPU, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 

 

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00076163-2019| 

PORTARIA Nº 250, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais, e: 

-Considerando que foi autuado o Procedimento Preparatório n. 1.34.001.000573/2019-16 a partir de representação formulada por 

EVERTON FERREIRA DO CARMO, noticiando que importou por meio do site GearBest um aparelho celular e, ao chegar ao Brasil, pagou as taxas de 

alfândega e dos Correios e mesmo assim o produto não foi entregue, constando no site da empresa que o objeto não foi localizado no fluxo postal; 

-Considerando que o referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Resolve instaurar Inquérito Civil para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas aplicáveis, 

determinando, para tanto: 

1. autue-se o presente Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000573/2019-16 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público); 

3. comunique-se a instauração deste Inquérito Civil à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

por meio de registro no sistema único, visando a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do 

Conselho Nacional do Ministério Público), atentando-se, se for o caso, para o disposto no art. 15 do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 (Art. 

15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 

comprometer o sigilo). 

 

 ADRIANA DA SILVA FERNANDES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00076158-2019| 

PORTARIA Nº 251, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do membro que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.009389/2018-42 foi autuado para apurar possíveis irregularidades 

e desvios de verbas do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade da Atenção Básica na Unidade Básica de Saúde do Parque Novo Mundo; 

CONSIDERANDO que as diligências até então realizadas não esgotam a necessidade de aprofundar a investigação; 

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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.009389/2018-42 (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela Coletiva). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
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5. Designo o(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito civil (arts. 4º, 

inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

6. No mais, aguarde-se resposta ao Ofício nº 8.740/2019 endereçado ao Secretário Municipal de Saúde 

Com a resposta, ou ultrapassado o interstício para tanto, retornem-me os autos conclusos para nova deliberação. 

 

LISIANE CRISTINA BRAECHER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00075887-2019| 

RECOMENDAÇÃO N° 39, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.34.001.002459/2018-31 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das suas funções institucionais de 

que tratam os arts. 127 e 129, III, da Constituição da República, e arts. 5º, III, “b”, e 6º, VII, “a” e "b", da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do 

Ministério Público da União), e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover inquérito civil público, ação civil pública e outras medidas 

necessárias à proteção de direitos difusos e coletivos indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a educação é um direito social garantido pela Constituição da República e dever do Estado, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (art. 205 da CRFB); 

CONSIDERANDO que o Brasil aderiu aos documentos internacionais de Direitos Humanos: Declaração Universal de Direitos 

Humanos (Resolução nº 217 A III da ONU), Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 591/1992) e Protocolo de San 

Salvador (Decreto nº 3321/1999) que estabelecem ser a educação um direito das pessoas; 

CONSIDERANDO que o artigo 209 da Constituição Federal determina que o ensino é livre à iniciativa privada, observadas as normas 

gerais da educação nacional e mediante autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

CONSIDERANDO que o artigo 9º, inciso IX, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), determina que compete à 

União “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior”; 

CONSIDERANDO que para um programa de residência médica ser regular, isto é, ter efetivo resultado, deve ser fiscalizado pela 

Associação Médica Brasileira, conforme o Conselho Federal de Medicina; 

CONSIDERANDO que as sociedades de especialidades, credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, são as 

responsáveis pela emissão dos títulos de especialistas que atendam as determinações legais, conforme o Conselho Federal de Medicina; 

CONSIDERANDO que compete aos Conselhos Regionais de Medicina apenas registrar os diplomas e certificados apresentados de 

acordo com a Lei n° 3.268/1957, conforme o Conselho Federal de Medicina; 

CONSIDERANDO que cursos ofertados por entidades não credenciadas como Instituições de Ensino Superior são considerados 

“cursos livres”, sendo vedada a emissão de diplomas, sendo permitida apenas a emissão de certificados de participação, sem valor de título de curso 

superior para fins do disposto no art. 48 da Lei nº 9.394/96. 

CONSIDERANDO que não se trata de uma especialização da Sociedade de Especialidade Médica pela Lei n° 6.932/1981 e sim de 

um curso de treinamento que funciona como um requisito para o Exame de Suficiência para Obtenção do título de especialista em Dermatologia da 

Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD; 

CONSIDERANDO que a concessão de Título de Especialidade ou Certificado de Área de Atuação outorgado pela CNRM dar-se-á 

em observância ao Art. 6º da Lei Nº 6.932 de 07 de Julho de 1981;  

CONSIDERANDO que os títulos de especialistas e os certificados de área de atuação obtidos através da AMB são concedidos aos 

aprovados nos exames para obtenção dos Títulos de Especialistas promovidos pelas Sociedades de Especialidade em acordo com a Resolução CFM 

1634/2002; 

CONSIDERANDO que o médico deverá comprovar obrigatoriamente 6 (seis) anos regulares no exercício da dermatologia. Dentre 

esses 6 anos, o médico opcionalmente poderá apresentar o tempo de treinamento de, no máximo 3 anos, para serem computados, desde que esse 

treinamento tenha no mínimo 2.880 horas ininterruptas, conforme Sociedade Brasileira de Dermatologia; 

CONSIDERANDO que o candidato pode comprovar o tempo de atuação regular na dermatologia por 6 anos, sem necessidade de 

apresentar comprovante de treinamento, conforme Sociedade Brasileira de Dermatologia; 

CONSIDERANDO que a carga horária, ou seja, 2.880 horas de treinamento, é o mesmo tempo exigido para o curso de residência 
médica de acordo com a resolução 01, de 14 de Maio de 2002 da Comissão Nacional de Residência Médica; 

CONSIDERANDO que para a instrução do feito foram expedidos vários ofícios para o Instituo Superior de Medicina - ISMD 

requisitando informações sobre carga horária e certificados emitidos em 2018 no curso de Dermatologia de São Paulo; 

CONSIDERANDO que constantes no arquivo físico enviado pela petição de 26 de junho de 2019 (PR-SP-00036320/2019) como 

resposta ao Ofício 7197/2019, nas pastas de "Histórico - Certificado Dermato", haviam as pastas "DERMATO I" com 2 certificados com seus respectivos 
históricos, "DERMATO II" com 7 certificados e 5 históricos e "DERMATO III" com 6 certificados e 5 históricos; 

CONSIDERANDO que as informações enviadas pela ISMD até o momento denotam que dos quatorze certificados enviados, dois 

dos nomes não constam na lista resumo de certificados da entidade ISMD. Dos doze nomes, apenas dois constam nas listas de presença das aulas, durante 

todo o curso (tanto na lista assinada pelos alunos como na tabela resumo de presença). Dos doze nomes, apenas um só consta na tabela-resumo de 

presença e não nas listas de presença assinadas. Portanto há 10 certificados cujos nomes não estão nas listas de presença. Ainda, um dos alunos não 
cumpriu o mínimo do curso do certificado emitido para ele; 

CONSIDERANDO que esta postura de expedir certificados de horas não cumpridas efetivamente pode prejudicar outros profissionais 
do ramo ao quebrar com seus deveres éticos; 

CONSIDERANDO, por fim, a atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para 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; 
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RECOMENDA-SE à Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Dermatologia que não aceite os certificados do 

Instituto Superior de Medicina - ISMD sem a devida comprovação de presença no curso para fins de preenchimento dos requisitos para a prova de 

especialista; 

ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao Senhor JOSÉ ANTONIO SANCHES JÚNIOR Presidente da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, sbd@sbd.org.br, e ao Senhor DR. LINCOLN LOPES FERREIRA, Presidente da Associação Médica Brasileira, 

diretoria@amb.org.br, assinalando, com fundamento no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, o prazo de 10 (dez) dias para que informe as 

medidas tomadas para cumprimento da presente recomendação, sob pena da adoção das medidas judiciais cabíveis. 

ENCAMINHE-SE, também, cópia desta Recomendação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para conhecimento e 

registro. 

 

LISIANE BRAECHER 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00028190-2019| 

PORTARIA Nº 106, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

Designa a Procuradora da República GABRIELA BARBOSA PEIXOTO para 

responder pelos feitos urgentes do 3º Ofício Criminal da Procuradoria da 

República em Sergipe, nos dias 19 e 22 de julho de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE, no exercício das atribuições previstas pelo 

art. 33, II, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República GABRIELA BARBOSA PEIXOTO para responder pelos feitos urgentes do 3º Ofício 

Criminal da Procuradoria da República em Sergipe, nos dias 19 e 22 de julho de 2019, em razão do afastamento da titular, a Procuradora da República 

ANTONÉLIA CARNEIRO SOUZA, para gozo de folgas compensatórias de plantão. 

Parágrafo único. Consideram-se urgentes os feitos judiciais de processos penais na fase do art. 402 ou 403, § 3º do CPP ou outros 

feitos de qualquer natureza cujo prazo para manifestação seja de natureza peremptória. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 
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