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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00407615-2019| 

PORTARIA Nº 57, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

estado do Acre e PRM vinculada. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 
de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República Márcio Domene Cabrini e Stella Fátima Scampini para, sob a presidência 

do Corregedor-Geral, Oswaldo José Barbosa Silva,  compor a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Acre e na 

Procuradoria da República no município de Cruzeiro do Sul, a realizar-se no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2019, cujo fim é verificar a 

regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das 

obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem 
encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00041410-2019| 

PORTARIA N° 89, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30, de 19 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

RATIFICAR as indicações das movimentações dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de 

setembro de 2019, encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Aviso de 27/08/2019, recebido 

por meio eletrônico em 29 de agosto de 2019), na forma do art. 1º, I, da Resolução CNMP n. 30/2008: 
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COMARCAS DA CAPITAL 

ANCHIETA 

123ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2455-2359 

* Titular – MARCELO AUGUSTO BUARQUE DE TAVARES (Titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo 

Grande) 

ANDARAÍ 

170ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2284-5504 

* Titular – PAULO ROBERTO MELLO CUNHA JUNIOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar) 

BANGU 

24ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-3903 

* Titular – JANAÍNA MARQUES CORRÊA MELO (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

BARRA DA TIJUCA 

9ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8521 

* Titular – PAULO TARSO SANTIAGO LEITE (Titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier) (Acumulando a 

185ª, dia 30/09) 

119ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-0710 

Titular – VAGO 

Desig. – ALESSANDRA TAVARES SALDANHA DA GAMA PÁDUA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da 

Capital) (Licença para tratamento de saúde) 

Desig. – MARCOS MORAES FAGUNDES (Titular da 180ª) 

BONSUCESSO 

161ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2270-2558 

Titular – VAGO 

Desig. – ANA CRISTINA FERNANDES PINTO VILLELA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao VI Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher) 

BRAZ DE PINA 

162ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2561-2969 

* Titular – MARCUS CAVALCANTE PEREIRA LEAL (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem 

Urbanística da Capital) 

CAMPO GRANDE 

120ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-6222 

* Titular – LUIZ ANTONIO CORREA AYRES (Titular da 20ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

122ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3356-2970 

* Titular – LEONARDO ARREGUY ROMÃO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) 

242ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2415-5249 

* Titular – ANCO MÁRCIO VALLE (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 

243ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8006 

* Titular – ROSANA BARBOSA CIPRIANO SIMÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 

Juventude da Capital) 

245ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3394-0789 

* Titular – MELISSA GONÇALVES ROCHA TOZATTO (Titular da Promotoria de Justiça junto ao XVII Juizado Especial Criminal 

da Capital) 

CASCADURA 

118ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2596-3110 

* Titular –  ROBERTA DIAS LAPLACE (Titular da Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital) (Férias, de 09 a 

28/09) 

Desig. – BERNARDO VIEIRALVES MARTINS (de 09 a 28/09) (Titular da 219ª) 

CIDADE DE DEUS 

179ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8600 

Titular – VAGO 

Desig. – EGBERTO ZIMMERMANN (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital) (Acumulando a 

182ª, dia 30/09) 

CIDADE NOVA 

204ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2213-0464 

Titular – VAGO 

Desig. – ADRIANA ALEMANY DE ARAÚJO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

COPACABANA 

5ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2523-7252 

* Titular – DAVID FRANCISCO DE FARIA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao II Tribunal do Júri da Capital) 

(Acumulando a 17ª, de 16 a 25/09) 

ENGENHO NOVO 

8ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2241-4948 

* Titular – DANIELA FARIA TAVARES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fundações) 

HIGIENÓPOLIS 

169ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3890-1613 
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* Titular – MÔNICA SOARES SANTOS CORREA (Titular da 5ª Promotoria de Justiça Cível da Capital) 

ILHA DO GOVERNADOR 

191ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2467-3321 

* Titular – MARIA DA GLÓRIA GUARINO DE OLIVEIRA LUCAS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Capital) 

192ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3393-3732 

* Titular – LIANA BARROS CARDOZO DE SANT’ANA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da 

Cidadania da Capital) 

INHOAÍBA 

241ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8004 

* Titular – LARISSA ELLWANGER FLEURY RYFF (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Barra da Tijuca) 

IRAJÁ 

22ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3391-5527 

* Titular –  ALEXANDRA CARVALHO FERES (Titular da 4ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 

JARDIM BOTÂNICO 

4ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2249-1862 

* Titular  – CLÁUDIO CALO SOUSA (Titular da 24ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

17ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2274-4996 

* Titular – LUCIANA MARIA VIANNA DIREITO (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso e à 

Pessoa com Deficiência da Capital) (Férias, de 16 a 25/09) 

Desig. – DAVID FRANCISCO DE FARIA (de 16 a 25/09) (Titular da 5ª) 

LARANJEIRAS 

16ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2265-5197 

* Titular – PATRÍCIA PIMENTEL DE OLIVEIRA CHAMBERS RAMOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família 

da Barra da Tijuca) 

LINS DE VASCONCELOS 

214ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-5256 

* Titular – HENRIQUE PAIVA ARAÚJO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) 

MADUREIRA 

218ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3350-1575 

* Titular – GUSTAVO ADOLFO MACHADO CUNHA LUNZ (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 

MARECHAL HERMES 

23ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7525 

* Titular – HORÁCIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª e à 2ª Varas 

Criminais de Bangu) 

MÉIER 

216ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2228-0678 

* Titular – CRISTIANE DE CARVALHO VASCONCELOS (Titular da 8ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital) 

OLARIA 

21ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2590-2090 

* Titular – ROBERTO GÓES VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina) 

PADRE MIGUEL 

233ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3332-2033 

* Titular – BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao V Juizado Especial Criminal da Capital) 

PARADA DE LUCAS 

176ª Promotoria Eleitoral - Tel:2482-8157 

* Titular  – DANIELLE CAVALCANTE DE BARROS (Titular da 12ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 

PAVUNA 

167ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2474-4848 

* Titular – ALLANA ALVES COSTA POUBEL (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar) 

PENHA 

188ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3869-9777 

Titular – VAGO 

Desig. – ANA PAULA RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA (Titular da 11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital) 

PIEDADE 

10ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-7854 

* Titular – MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 25ª Vara Criminal da Capital) 

PRAÇA SECA 

185ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5911 

* Titular – ISABELLA PENA LUCAS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao I Tribunal do Júri da Capital) (Férias, de 30/09 

a 11/10) 

Desig. – PAULO TARSO SANTIAGO LEITE (dia 30/09) (Titular da 9ª) 

REALENGO 

234ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-1845 

* Titular – SALVADOR BEMERGUY (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital) 

RIO COMPRIDO 
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229ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2569-7606 

* Titular – VALÉRIA VIDEIRA COSTA (Titular da 21ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

ROCHA MIRANDA 

219ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7524 

* Titular – BERNARDO VIEIRALVES MARTINS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) 

(Acumulando a 118ª, de 09 a 28/09) 

SANTA CRUZ 

25ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-0295 

Titular – VAGO 

Desig. – ADRIANA COUTINHO SANTOS  (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso da Capital) 

125ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8002 

* Titular – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (Titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 

238ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5971 

Titular – VAGO 

Desig. – FLÁVIA MONTEIRO DE CASTRO BRANDÃO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional 

da Capital) 

246ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-4958 

* Titular – GABRIELA DOS SANTOS LUSQUIÑOS (Titular 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da 

Capital) 

SÃO CONRADO 

211ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2259-6534 

* Titular – JOSÉ MARINHO PAULO JÚNIOR (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital) 

TAQUARA 

180ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5921 

Titular – VAGO 

Desig. – MARCOS MORAES FAGUNDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da 

Capital) (Acumulando a 119ª) 

182ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5931 

* Titular – CLÁUDIO SERRA FEIJÓ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado Especial Criminal da Capital) (Férias, 

de 30/09 a 18/10) 

Desig. – EGBERTO ZIMMERMANN (dia 30/09) (Designado para 179ª) 

TIJUCA 

7ª Promotoria Eleitoral - Tel.: 2570-8141 

* Titular – JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ (Titular da Promotoria de Justiça junto à 43ª Vara Criminal da Capital) 

TODOS OS SANTOS 

14ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3273-7084 

* Titular – MARIA FERNANDA DIAS MERGULHÃO (Titular da 22ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

VILA KENNEDY 

230ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5665 

* Titular – VANESSA PETILLO TOLEDO MARQUES (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Bangu) 

COMARCAS DO INTERIOR 

ANGRA DOS REIS 

116ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-1974 

* Titular – MAYRA PINTO GUIMARÃES COSTA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal 

de Angra dos Reis) 

147ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-2892 

* Titular – MARCELLO MARCUSSO BARROS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis) 

MANGARATIBA 

54ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2789-1079 

Titular – ALEXEY KOLOUBOFF (Titular da Promotoria de Justiça de Mangaratiba) (Férias) 

Desig. – RAQUEL MADRUGA DO NASCIMENTO BRITO (Designada para a Promotoria de Justiça de Mangaratiba) 

PARATY 

57ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3371-1048 

Titular – VAGO 

Desig. – RICARDO DUARTE FERREIRA FIGUEIRA (Designado para a Promotoria de Justiça de Paraty) 

BARRA DO PIRAÍ 

93ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2442-0660 

* Titular – LUANA CRUZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí) 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 

74ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2463-1190 

Titular – IVANY DE SOUZA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Engenheiro Paulo de Frontin) (Férias) 

Desig. – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da 56ª) 

MENDES 

56ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2465-2353 

Titular – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da Promotoria de Justiça de Mendes) (Acumulando a 74ª) 

MIGUEL PEREIRA 
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48ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2484-4398 

Titular – CHARLES AMITAY WEKSLER (Titular da Promotoria de Justiça de Miguel Pereira) 

PIRAÍ / PINHEIRAL 

30ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2431-1518 

* Titular – MARCELO AIROSO PIMENTEL (Titular da Promotoria de Justiça de Piraí) 

VALENÇA / RIO DAS FLORES 

111ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2452-4560 

* Titular – JOÃO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO (Titular da Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude 

de Valença) 

VASSOURAS 

41ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2471-3391 

* Titular – JULIANA ZENNI TRAVASSOS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Vassouras) 

ARARUAMA 

92ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2665-7132 

* Titular – EDUARDO FIORITO PEREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Araruama) 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

172ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2623-1154 

* Titular – LEONARDO MONTEIRO VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 

ARRAIAL DO CABO 

146ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2622-3087 

Titular – KEFRINE KEIL RAMOS FLARYS (Titular da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) 

CABO FRIO 

96ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2643-6995 

* Titular – GABRIELA BAETA MELLO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio) (Férias) 

Desig. – ANDRÉ LUIZ FARIAS DA SILVA (Titular da 256ª) 

256ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2644-1209 

* Titular – ANDRÉ LUIZ FARIAS DA SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo Frio) 

(Acumulando a 96ª) 

IGUABA GRANDE 

181ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2624-6652/ (22) 2624-6584 

Titular –  VAGO 

Desig. – ANDRÉ LUIZ NOIRA PASSOS DA COSTA (Titular da Promotoria de Justiça Junto ao Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio) 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 

59ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2627-6789 

* Titular – PAULO LEAL MEDEIROS MOREIRA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) (Férias, de 02 a 

27/09) 

Desig. – PAULA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (de 02 a 27/09) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) 

SAQUAREMA 

62ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2651-1302 

* Titular – CHRISTIANE LOUZÃO COSTA DE SOUSA VÉRAS (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Saquarema) 

(Afastamento para atuar nos plantões da Central de Audiências de Custódia da Comarca da Capital) 

Desig. – STEPHAN STAMM (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Saquarema) 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

75ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-4974 

* Titular – SANDRA DA HORA MACEDO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos) 

76ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2726-4554 

* Titular – MARCELO CARVALHO MELO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes) 

98ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-1884 

* Titular – ANDRÉ GONÇALVES MORGADO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Campos dos 

Goytacazes) 

129ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2723-7162 

* Titular – MARCELO LESSA BASTOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos) 

SÃO FIDÉLIS 

35ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2758-2268 

* Titular – PATRÍCIA BRITO E SOUSA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de São Fidélis) 

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 

130ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2789-1193 

Titular – SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do Itabapoana) (Férias, 

de 02 a 16/09) 

Desig. – LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE ALMEIDA (de 02 a 16/09) (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do 

Itabapoana) 

SÃO JOÃO DA BARRA 

37ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2741-1645 

* Titular – LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João da Barra) 

BELFORD ROXO 

152ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3535 
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* Titular – BRUNO CORRÊA GANGONI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Belford Roxo) (Acumulando a 155ª, de 01 a 04/09) 

153ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-2364 

* Titular – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Belford Roxo) (Férias, de 09 a 20/09) 

Desig. – ROSANA GOMES ESPERANÇA (de 09 a 20/09) (Titular da 154ª) 

154ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3580 

* Titular – ROSANA GOMES ESPERANÇA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo) (Acumulando 

a 153ª, de 09 a 20/09) 

155ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2663-8710 

* Titular – CARINA FERNANDA GONÇALVES FLAKS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford 

Roxo) (Férias, de 26/08 a 04/09) 

Desig. – BRUNO CORRÊA GANGONI (de 01 a 04/09) (Titular da 152ª) 

DUQUE DE CAXIAS 

78ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4622 

* Titular – RODRIGO OCTAVIO DE ARVELLOS ESPÍNOLA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher) 

79ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4623 

* Titular – DANIEL FAVARETTO BARBOSA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias) 

(Acumulando a 126ª, de 16 a 30/09) 

103ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4619 

* Titular – ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque de Caxias) 

126ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5465 

* Titular – ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Duque de 

Caxias) (Férias, de 16 a 30/09) 

Desig. – DANIEL FAVARETTO BARBOSA (de 16 a 30/09) (Titular da 79ª) 

127ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9648 

* Titular – JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias) 

128ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9649 

* Titular – FÁBIO CORRÊA DE MATOS SOUZA (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de 

Inquéritos) 

200ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5523 

* Titular – HELOÍSA MARIA TEIXEIRA DA SILVA MOURA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª 

Central de Inquéritos) 

MAGÉ 

110ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-0933 

* Titular – LUCIANA SILVEIRA GUIMARAES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Magé) 

148ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2659-1167 

* Titular – PATRÍCIA CESÁRIO DE FARIA ALVIM (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Magé) 

SÃO JOÃO DE MERITI 

88ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6160 

* Titular – DÉBORA MARTINS MOREIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de São João de Meriti) 

89ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2651-1959 

* Titular – LUCIANA PEREIRA GRUMBACH CARVALHO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

João de Meriti) 

186ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6162 

* Titular – JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU (Titular da Promotoria de Justiça Cível de São João de Meriti) 

187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2751-8155 

* Titular – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

João de Meriti) 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 

95ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3831-4995 

* Titular – OLÍVIA MOTTA VENÂNCIO REBOUÇAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Bom Jesus do Itabapoana) 

CAMBUCI 

97ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2767-2673 

Titular – CARLOS FELIPE FELIX VENTURA LOPES (Titular da Promotoria de Justiça de Cambuci) 

ITALVA / CARDOSO MOREIRA 

141ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2783-1323 

Titular – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Italva) 

ITAOCARA 

106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3861-3015 

Titular – ÁLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Itaocara) 

ITAPERUNA 

107ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3824-3353 

* Titular – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna) 

MIRACEMA / LAJE DO MURIAÉ 
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112ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3852-0122 

Titular – ROCHESTER MACHADO PIREDDA (Titular da Promotoria de Justiça de Laje do Muriaé) 

NATIVIDADE 

43ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3841-1408 

Titular – ANDERSON TORRES BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Natividade) (Afastado, de 04 a 06/09 - MPRJ 

2019.00882500) 

Desig. – MATHEUS GABRIEL DOS REIS REZENDE (de 04 a 06/09) (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Itaperuna) 

PORCIÚNCULA 

45ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3842-1055 

Titular – VAGO 

Desig. – FÁBIO DE CASTRO JÚNIOR (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna) 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3851-0996 

* Titular – DANIELLA FARIA DA SILVA BARD (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio 

de Pádua) 

CARAPEBUS / QUISSAMÃ 

255ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (22) 2768-6888 

Titular – GLAUCIA RODRIGUES TORRES DE OLIVEIRA MELLO (Titular da Promotoria de Justiça de Carapebus/Quissamã) 

(Férias, de 02 a 20/09) 

Desig. – PAULO RABHA DE MATTOS (de 02 a 20/09) (Designado para a Promotoria de Justiça de Carapebus/Quissamã) 

CASIMIRO DE ABREU 

50ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2778-5949 

Titular – TATIANA KAZIRIS DE LIMA AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Casimiro de 

Abreu) 

CONCEIÇÃO DE MACABU / TRAJANO DE MORAES 

51ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2779-2480 

* Titular – MARCELO MOUTINHO RAMALHO BITTENCOURT (Titular da Promotoria de Justiça de Trajano de Moraes) 

MACAÉ 

109ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-3520 

* Titular – DANIELE JARDIM TAVARES AZEREDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Macaé) (Férias) 

Desig. – PAULA AZAMBUJA MARTINS (Titular da 254ª) 

254ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-2256 

* Titular – PAULA AZAMBUJA MARTINS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Macaé) (Acumulando a 109ª) 

RIO DAS OSTRAS 

184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2771-9583 

* Titular – FELIPE SOARES TAVARES MORAIS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Rio das Ostras) 

SILVA JARDIM 

63ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2668-1633 

Titular – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Titular da Promotoria de Justiça de Silva Jardim) 

MARICÁ 

55ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-3511 

* Titular  – SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Maricá) 

NITERÓI 

71ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-7822 

* Titular – JACQUELINE EL-JAICK RAPOZO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Niterói) 

(Férias, de 02 a 20/09) 

Desig. – FERNANDA NEVES LOPES (de 02 a 20/09) (Titular da 144ª) 

72ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2618-0510 

* Titular – LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio 

Ambiente do Núcleo Niterói) 

144ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-5226 

* Titular – FERNANDA NEVES LOPES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Niterói) (Acumulando a 71ª, 

de 02 a 20/09) 

199ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-4078 

* Titular – BIANCA MOTA DE MORAES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Niterói) 

BOM JARDIM / DUAS BARRAS 

42ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2566-3219 

* Titular – EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Duas Barras) 

CACHOEIRAS DE MACACU 

49ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2649-3252 

* Titular – JÚLIA VALENTE MORAES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) (Afastada, a pedido, por 

deliberação do Conselho Superior do Ministério Público) 

Desig. – SANDRO FERNANDES MACHADO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) 

CANTAGALO 

101ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2555-4109 

Titular – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Cantagalo) (Acumulando a 26ª, de 

04 a 13/09) 
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CORDEIRO 

52ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2551-0966 

* Titular – LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RABELO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cordeiro) 

NOVA FRIBURGO 

26ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1104 

* Titular – BRÁULIO GREGÓRIO CAMILO SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) (Férias, de 

04 a 13/09) 

Desig. - NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JUNIOR (de 04 a 13/09) (Titular da 101ª) 

222ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1944 

* Titular – RODRIGO NOGUEIRA MENDONÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) (Licença por 

motivo de doença em pessoa da família, de 26/08 a 06/09) 

Desig. – SIMONE GOMES DE SOUZA (de 01 a 06/09) (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude de 

Nova Friburgo) 

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA 

60ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2559-1175 

* Titular – HÉDEL LUIS NARA RAMOS JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Nova Friburgo) 

ITAGUAÍ 

105ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2688-2935 

* Titular – FERNANDA ABREU OTTONI DO AMARAL (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Itaguaí) 

JAPERI 

139ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2664-2066 

* Titular – ALEXANDER VÉRAS VIEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Japeri) 

NILÓPOLIS 

201ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2691-2180 

* Titular – FRANCISCO LOPES DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família De Nilópolis) (Acumulando a 

221ª, de 16 a 30/09) 

221ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3761-5955 

* Titular – CARLA CARVALHO LEITE (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nilópolis) (Férias, de 16 a 

30/09) 

Desig. – FRANCISCO LOPES DA FONSECA (de 16 a 30/09) (Titular da 201ª) 

NOVA IGUAÇU 

27ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2767-7895 

* Titular – DANIELA CARAVANA CUNHA VAIMBERG (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação do Núcleo Nova Iguaçu) (Acumulando a 156ª, dia 30/09) 

83ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2450 

* Titular – FÁTIMA MONTAUBAN LEITÃO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) (Férias, 

de 09 a 30/09) 

Desig. – CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA (de 09 a 30/09) (Titular da 84ª) 

84ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2695-0128 

* Titular – CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova 

Iguaçu) (Acumulando a 83ª, de 09 a 30/09) 

150ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2035 

* Titular – ELISA RAMOS PITTARO NEVES (Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de 

Inquéritos) 

156ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2658-7717 

* Titular – ANNA FROTA DIAS DE CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

(Férias, de 30/09 a 09/10) 

Desig. – DANIELA CARAVANA CUNHA VAIMBERG (dia 30/09) (Titular da 27ª) 

157ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9040 

* Titular – JÚLIA COSTA SILVA JARDIM (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

158ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2763-1837 

* Titular – PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Nova 

Iguaçu) 

159ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9200 

* Titular – ROBERTO MAURO DE MAGALHÃES CARVALHO JÚNIOR (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

do Núcleo Nova Iguaçu) 

PARACAMBI 

70ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2683-3499 

Titular – GEISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Paracambi) 

QUEIMADOS 

138ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2665-3597 

* Titular – ANA PAULA LOPES PERDIGÃO DE AMORIM MOURA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Queimados) 

SEROPÉDICA 

225ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2682-2688 

* Titular – DANIELLE VELLOSO BONAPARTE SALOMÃO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Seropédica) 

PARAÍBA DO SUL 

28ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2263-2388 
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* Titular – PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Paraíba do Sul) 

PETRÓPOLIS 

29ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-6631 

* Titular – VICENTE DE PAULA MAURO JÚNIOR (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 

65ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-1855 

* Titular – ZILDA JANUZZI VELOSO BECK (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis) 

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

196ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 2224-7312 

Titular – ANA BEATRIZ VILLAR DA CUNHA BOTELHO (Titular da Promotoria de Justiça de São José do Vale do Rio Preto) 

TRÊS RIOS 

40ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-3974 

* Titular – CARLOS EDUARDO DO AMARAL MARQUES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Três Rios) 

(Acumulando a 174ª, de 02 a 30/09) 

174ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-1062 

* Titular – CLARISSE MAIA DA NÓBREGA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios) (Licença 

Especial, de 02/09 a 01/10) 

Desig. – CARLOS EDUARDO DO AMARAL MARQUES (de 02 a 30/09) (Titular da 40ª) 

ITABORAÍ 

104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3315 

* Titular – TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí) 

(Acumulando a 151ª, de 18 a 27/09) 

151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3039 

*Titular – FABÍOLA SOUZA TARDIN COSTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Itaboraí) (Férias, de 18 a 

27/09) 

Desig. – TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (de 18 a 27/09) (Titular da 104ª) 

RIO BONITO 

32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044 

* Titular – LUDMILLA DE CARVALHO MOTA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) 

SÃO GONÇALO 

36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015 

* Titular – MARCELA DUMAS BELGUES DE ANDRADE (Titular da Promotoria de Justiça junto ao I Juizado Especial Criminal 

de São Gonçalo) (Licença para tratamento de saúde, de 12 a 26/09) 

Desig. – LÍVIA CRISTIN DA CÁS VITA (de 12 a 26/09) (Titular da 68ª) 

68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9957 

* Titular – LÍVIA CRISTIN DA CÁS VITA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 5ª Vara Criminal de São Gonçalo) (Acumulando 

a 36ª, de 12 a 26/09) 

69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6385 

Titular – VAGO 

Desig. – CAMILA MOREIRA ESTEVES CYFER (Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 2ª Central de 

Inquéritos) 

87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174 

* Titular – GUSTAVO CAMPOS DE OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de São Gonçalo) 

132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9989 

* Titular – CAROLINE ANDRADE BUENO FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 5ª Vara de Família de São 

Gonçalo) 

133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6224 

* Titular – LUCIANA BRAGA MARTINHO (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do 

Núcleo São Gonçalo) 

135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982 

Titular – VAGO 

Desig. – JEAN PESSANHA TAVARES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de São Gonçalo) 

CARMO 

102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343 

Titular – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) 

GUAPIMIRIM / MAGÉ 

149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827 

* Titular – LUIZ FERNANDO LEMOS DUARTE DE AMOEDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Magé) 

SAPUCAIA 

61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1000 

Titular – VLADIMIR RAMOS DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) 

SUMIDOURO 

64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1357 

Titular – MATEUS PICANÇO DE LEMOS PINAUD (Titular da Promotoria de Justiça de Sumidouro) 

TERESÓPOLIS 

38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7299 

* Titular – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Teresópolis) 
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195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7565 

* Titular – PAULA DE CASTRO CORDEIRO CAMPANÁRIO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis) 

BARRA MANSA 

91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885 

* Titular – CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Barra 

Mansa) (Acumulando a 183ª, de 25 a 30/09) 

94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891 

Titular – VAGO 

Desig. – ANNA CAROLINA MATTOSO PONTUAL (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Barra Mansa) (Férias, de 23/09 a 

02/10) 

Desig. – FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (de 23 a 30/09) (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

de Barra Mansa) 
PORTO REAL / QUATIS 

183ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3353-4995 

Titular – ANDRÉ NOGUEIRA BUONORA (Titular da Promotoria de Justiça de Porto Real/Quatis) (Férias, de 25/09 a 04/10) 

Desig. – CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO (de 25 a 30/09) (Titular da 91ª) 

RESENDE E ITATIAIA 

31ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3354-5780 

* Titular – LAURA CRISTINA MAIA COSTA FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Resende) (PGJ - 
Subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais) 

Desig. – RAFAEL CAMARGO NAMORATO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) 

198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3355-2421 

* Titular – FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 
Resende) 

RIO CLARO 

108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454 

Titular – MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro) 

VOLTA REDONDA 

90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537 

* Titular – ANDRÉA DA SILVA ARAÚJO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Volta Redonda) 

131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430 

* Titular – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda) 

* Investidura Temporária com fundamento na Resolução Conjunta PRE/GPGJ nº 15/2018, publicada no Diário Oficial do dia 14 de 
janeiro de 2019. 

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

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00041411-2019| 

PORTARIA N° 90, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 41/2019, recebido em 29 de 
agosto de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU para atuar perante a 88ª 

Promotoria Eleitoral – Comarca de São João de Meriti, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora 

de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

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

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00041412-2019| 

PORTARIA N° 91, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 42/2019, recebido em 29 de 

agosto de 2019), 



DMPF-e Nº 166/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 30 de agosto de 2019 Publicação: segunda-feira, 2 de setembro de 2019 11 

 

 

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: 

DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça BRÁULIO GREGÓRIO CAMILO SILVA para atuar perante a 222ª 

Promotoria Eleitoral – Comarca de Nova Friburgo, no período de 26 a 31 de agosto de 2019, em razão da licença para tratamento de saúde do Promotor 

de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

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

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00041413-2019| 

PORTARIA N° 92, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 43/2019, recebido em 29 de 

agosto de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Promotores(as) de Justiça a 

seguir nominados(as): 

1. DANIEL MARONES DE GUSMÃO CAMPOS para atuar perante as 116ª e 147ª Promotorias Eleitorais – Comarca de Angra dos 

Reis, no dia 23 de agosto de 2019, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular e designada, respectivamente, sem 

prejuízo de suas demais atribuições; e 

2. MARCELLO MARCUSSO BARROS para atuar perante a 116ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Angra dos Reis, no período de 

24 a 30 de agosto de 2019, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

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

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006875-2019| 

PORTARIA Nº 26, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato Nº 1.14.004.000174/2019-18 foi autuada com vistas a apurar possíveis irregularidades no 

Pregão Presencial nº 024/2017, realizado pelo Município de Maragogipe, na gestão da prefeita Vera Lúcia Maria dos Santos, para aquisição de refeições 

e lanches para crianças, adolescentes e idosos vinculados ao Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando o cumprimento das 

diligências dispostas no respectivo despacho de instauração, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada 

pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II. 

Comunique-se a instauração do presente ICP à 5ª CCR. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

  MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006876-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato Nº 1.14.004.000160/2019-96 foi autuada com vistas a apurar supostas irregularidades na 

contratação da empresa Piemonte da Chapada Transportes Ltda., por meio das Dispensas de Licitação nº 200/2017 e nº 018/2018, pela Prefeitura de 

Piritiba/BA, para prestação de serviços terceirizados de mão de obra para limpeza pública.; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando o cumprimento das 

diligências dispostas no respectivo despacho de instauração, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada 

pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II. 

Comunique-se a instauração do presente ICP à 5ª CCR. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

  MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006870-2019| 

PORTARIA Nº 34, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

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

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 

n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 

CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.14.004.000149/2019-26 foi instaurado visando apurar supostas 

irregularidades no Pregão Presencial nº 003/2017, que teve por objeto a contratação de empresa especializada em transporte escolar com verbas do 

PNATE, realizado pelo município de Sapeaçu/BA (gestão de George Vieira Gois, mandato 2016-) que culminou na contratação da ASJ Empreendimentos 
e Serviços (CNPJ: 16.757.935/0001-57). 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

Converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para 

apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006871-2019| 

PORTARIA Nº 35, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

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

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 

n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 

CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000271/2019-01 foi instaurada visando apurar supostas irregularidades 

perpetradas pelo prefeito municipal de Santo Estevão, ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA, e presidente da Câmara Municipal de Santo Estevão, 

GEORGE PASSOS DE SANTANA, na implantação de programas assistenciais e concessão de benefícios assistenciais, tais como Bolsa Família, Garantia 

Safra, Amparo Assistencial ao Idoso (LOAS), Aposentadoria por Invalidez Previdenciária, Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
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CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 

o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-SAM-ES-00003327-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Instaura Inquérito Civil - "Ação Coordenada da 3ª CCR de Qualidade da Telefonia 

Móvel. PRM-São Mateus", vinculado à 3ª CCR. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 

Complementar nº 75/1993, CONSIDERANDO que: 

1 – O Ofício Circular 002/2019/SE/3ªCCR informou ação coordenada para tratar da inadequada prestação de serviços de telefonia 

móvel em todo o país e que há dentre os municípios listados alguns sob atribuição da PRM de São Mateus; 

2 – A conveniência de melhor analisar a farta documentação já produzida pelo Grupo de Trabalho Telecomunicação a fim de exercer 

o juízo de conveniência e oportunidade no ajuizamento da ação civil pública proposta; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo Temático em epígrafe e, se for o caso, 

distribuição livre. 

DETERMINO ainda a inclusão no Sistema Único, se já não constar, dos seguintes interessados/partes: CLARO S.A., Grupo Oi, TIM 

CELULAR S.A., Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

Ao Setor Jurídico para providências de praxe, observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as 

orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00039710-2019| 

PORTARIA N° 127, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 

 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” e 

“d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público 

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

CONSIDERANDO que também 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 à sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; 
e artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a competência da União em promover a reforma agrária (artigo 184 da CF); 

CONSIDERANDO que é função do INCRA implementar a política de reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, 

contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável (artigo 2º do Decreto-Lei nº 1.110, 9 julho de 1970); 

CONSIDERANDO a reforma agrária como o conjunto de medidas que visam promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade (artigo 1º, § 1°, da Lei federal 

nº 4.504/64); 

CONSIDERANDO o teor dos fatos contidos no NF nº 1.18.001.000329/2019-99 [representação sigilosa], que narra a existência de 

possíveis irregularidades das parcelas do Projeto de Assentamento Boa Esperança, do município de Piracanjuba/GO e do Projeto de Assentamento Vasco 

da Gama, do município de São Miguel do Araguaia/GO; 

CONSIDERANDO que no declínio de atribuições promovido pela Procuradoria da República de Anápolis/GO [PRM/Anápolis-GO] 

consta a informação de que o PA Vasco de Araújo encontra-se sob investigação nos autos do IC nº 1.18.001.0001682017-71 restando, apenas, a apuração 

dos fatos remanescentes ligados ao PA Boa Esperança, “localizado no município de Piracanjuba/GO”; 

CONSIDERANDO a gravidade da situação sob apuração, que remonta verdadeira crise de conflito agrário estabelecido e denota 

possível responsabilidade incorrida pelo INCRA, na promoção e regularização da política fundiária no país; 
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RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO nº 1.18.001.000329/2019-99 em INQUÉRITO CIVIL, para apurar as ações e omissões 

ilícitas do INCRA, relativas à regularidade do PA Boa Esperança, situado no município de Piracanjuba/GO. 

DETERMINO: 

1. Autue-se esta portaria como ato inaugural do INQUÉRITO CIVIL, registrando-se o objeto investigado [REFORMA AGRÁRIA] 

na capa dos autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

2. Oficie-se à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Goiás INCRA/GO requisitando-lhe, no 

prazo de 30 (trinta) dias, informações relativas à situação das parcelas fundiárias do Projeto de Assentamento Boa Esperança, do município de 

Piracanjuba/GO; 

3. Encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, nos termos do artigo 62, I, da Lei 

Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e publicação; 
 

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-CXI-MA-00003161-2019| 

PORTARIA Nº 24, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 
 

Ref: Notícia de Fato n° 1.19.002.000086/2019-41 
 

O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/1993; 

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. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 

da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública (art. 

129, inciso III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento da presente Notícia de Fato encontra-se vencido, havendo a necessidade de novas 

diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento do feito ou à propositura de ações de responsabilização administrativa 

e/ou penal em caso de irregularidades; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, art. 2°, II e art. 4°, §4º, da Resolução n. 87 de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, realizar a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO 

CIVIL, vinculado à 5ª CCR, definindo como objeto apurar possível desvio de recursos públicos federais na contratação de empresa para efetivação do 

transporte escolar na Zona Rural de Caxias/MA (1º Distrito – Povoado Trabalhosa – Escola Nossa Sra de Nazaré), no ano de 2018, bem como investigar 

a suposta participação de agente público (servidor), e do atual Prefeito do Município de Caxias no loteamento das linhas de transporte escolar. 

Ainda, DETERMINO, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF: 

a) a confecção de Portaria, atendendo às exigências contidas na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2.006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, com o envio para publicação por meio eletrônico, e comunicação à 5ª CCR, através do Sistema Único; 

b) a reiteração do Ofício nº 431/2019-GABPRM2 - HRP – Caxias/MA ao Município de Caxias/MA, para que informe, inclusive, a 

lista de todas as empresas e pessoas físicas responsáveis pela realização do transporte escolar em 2018. 
 

HIGOR REZENDE PESSOA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00033926-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 21 DE AGOSTO DE 2019 
 

DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III 

do artigo 129 da Constituição Federal e no inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar nº75/93, 

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

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados; 

CONSIDERANDO que o instrumento adequado para o acompanhamento da implementação da política pública é o procedimento 

administrativo, previsto no inciso II do artigo 8º da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento das medidas adotadas no IC .20.000.002093/2017-15; 

R E S O L V E instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com a seguinte ementa: “fiscalizar a liberação e a consequente 

execução do plano de aplicação das verbas oriundas do FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN), no valor de R$ 44.784.444,44, para o 

Poder Executivo de Mato Grosso". 

Comunique-se à PFDC, por força do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº87/2006 do 

colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

aplicáveis ao procedimento administrativo por força do disposto no artigo 9º da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 

Procurador Da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00008326-2019| 

PORTARIA Nº 106, DE 28 DE AGOSTO 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, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

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 do CSMPF, com 

o seguinte objeto: 4ª CCR. MEIO AMBIENTE (10110). RESERVA LEGAL (11823). Apurar a destruição de 13,61 hectares de vegetação nativa, no 
interior da APA Meandros do Rio Araguaia, em área de reserva legal, sem prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, 

incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da Instituição. 

Com a instauração, cumpra-se as providências determinadas no despacho de instauração. 

Publique-se. 

 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00003269-2019| 

PORTARIA N° 13, DE 26 DE AGOSTO DE 2019 

 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República no Município de Ipatinga, da Notícia de Fato n. 1.22.010.000162/2019-24; 

Considerando que o referido procedimento tem por objetivo de acompanhar as obras de recuperação estrutural definitiva do pavimento do Aeroporto de 

Ipatinga/MG; Considerando a necessidade de se procederem a diligências para o cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 

República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85 e na Resolução 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 

Inquérito Civil, cujo objeto será acompanhar as obras de recuperação estrutural definitiva do pavimento do Aeroporto de Ipatinga/MG, devendo constar 

como representado a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS (SETOP) e como representante 
DE OFÍCIO. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 

1. Autue-se e registre-se esta portaria. 

2. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu termo final se 

avizinhe. 

3. Nomeio o servidor Wendel Varley Fonseca de Oliveira, Analista Processual, matrícula n. 22892-3, para secretariar o presente 

Inquérito Civil, o qual poderá ser substituído, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integram a Assessoria deste 
gabinete. 

4. Inicialmente, cumpra-se as demais providências indicadas no despacho que determinou a presente conversão. 

 

BRUNO JOSE SILVA NUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00003274-2019| 

PORTARIA N° 14, DE 23 DE AGOSTO DE 2019 

 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República no Município de Ipatinga, do Procedimento Preparatório n. 

1.22.010.000373/2018-86; Considerando que o referido procedimento tem por objetivo apurar a atividade de extração de matéria (gnaisse) pertencente à 

União no ponto de coordenadas 18º51,305"/42º56,447", sem autorização legal, causadora de dano ao meio ambiente, no município de Guanhães/MG, 

bem como a análise das medidas de recomposição da área degradada a serem adotadas. Considerando a necessidade de se procederem a diligências para 

o cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 

República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85 e na Resolução 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 

Inquérito Civil, cujo objeto será apurar a atividade de extração de matéria (gnaisse) pertencente à União no ponto de coordenadas 18º51,305"/42º56,447", 
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sem autorização legal, causadora de dano ao meio ambiente, no município de Guanhães/MG, bem como a análise das medidas de recomposição da área 

degradada a serem adotadas, devendo constar como representado ORGUAL Ltda. e como representante a Agência Nacional de Mineração (ANM/MG). 

Para tanto, determino as seguintes providências: 

1. Autue-se e registre-se esta portaria; 

2. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu termo final se 
avizinhe; 

3. Nomeio o servidor Wendel Varley Fonseca de Oliveira, Analista Processual, matrícula n. 22892-3, para secretariar o presente 

Inquérito Civil, o qual poderá ser substituído, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integram a Assessoria deste 
gabinete; 

4. Inicialmente, cumpra-se as demais providências do despacho que determinou a conversão do presente procedimento em Inquérito 
Civil. 

 

MARCELO FREIRE LAGE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00003273-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 

 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República no Município de Ipatinga, do Procedimento Preparatório 
n.1.22.010.000049/2019-49 

Considerando que o referido procedimento tem por objetivo investigar possíveis irregularidades na construção da quadra poliesportiva 

no Centro Municipal de Educação “Maria da Pena Ivone Abrão”, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassados 
ao município de Bom Jesus do Galho por meio do Termo de Compromisso PAC 202193/2011, na gestão do ex-prefeito, Jadir José da Silva; 

Considerando a necessidade de se procederem a diligências para o cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 

República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85 e na Resolução 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 

Inquérito Civil, cujo objeto será apurar evolução das obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no Bairro Primavera no município 

de Timóteo/MG, devendo constar como representado JADIR JOSÉ DA SILVA e como representante o MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO/MG. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 

1. Autue-se e registre-se esta portaria. 

2. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu termo final se 
avizinhe. 

3. Nomeio o servidor Wendel Varley Fonseca de Oliveira, Analista Processual, matrícula n. 22892-3, para secretariar o presente 

Inquérito Civil, o qual poderá ser substituído, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integram a Assessoria deste 
gabinete. 

4. Inicialmente, cumpra-se o despacho proferido. 

 

BRUNO JOSE SILVA NUNES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00010304-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 18 DE AGOSTO DE 2019 

 

Ementa: determina conversão em Inquérito Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, 

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

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

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF nº 1.23.002.000370/2019-95, instaurada a partir de denúncia 
sigilosa em que noticia a paralisação de obras referentes ao centro de iniciação ao esporte, localizado no Residencial Salvação. 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 
87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto "apurar irregularidades no Centro de Iniciação ao Esporte com recursos 
federais na cidade de Santarém/PA", pelo que: 

Determina-se: 

I - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 

II - Dê-se conhecimento da instauração deste à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal  (art. 6º 

da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 
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III – Expedição de ofício à CAIXA para que informe quais os valores foram repassados à prefeitura de Santarém referentes ao Contrato 

nº 0425928- 05; 

IV – Expedição de ofício à Prefeitura de Santarém para que informe (i) considerando que o prazo para utilização dos recursos da 

União já se finalizou, com qual recurso irá arcar o término da obra? (ii) quanto de recurso da União percebeu referente ao Contrato nº 0425928- 05; (iii) 

se já houve reprogramação da obra e qual o prazo de conclusão. 

 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00003987-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 26 DE AGOSTO DE 2019 

 

Ref. PP nº1.23.007.000344/2018-36 

 

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

base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 

e da Resolução CSMPF nº 87/2010 alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a expiração do prazo para finalização do Procedimento Preparatório nº 1.23.007.000344/2018-36; 

RESOLVE instaurar e converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, no âmbito da 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão,com o objeto: "Apurar suposto crime ambiental, em tese, praticado por Isolde Teresinha de Souza, decorrente do Auto de Infração 

nº 9219046/E, lavrado pelo IBAMA em 16/01/2018, por destruir 153,9 hectares de vegetação nativa, entre os anos de 2013 e 2016, no município de Novo 

Repartimento, sem autorização legal.". 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação desta instauração para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Cumpra-se. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00003988-2019| 

PORTARIA Nº 23, DE 29 DE AGOSTO DE  2019 
 

 Ref. nºPRM-TUU-PA-00003963/2019 
 

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

base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 
e da Resolução CSMPF nº 87/2010 alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO os autos da Ação Civil Pública nº 4210-52.2017.4.01.3907 movida pelo município de Novo Repartimento/PA 

em face, originariamente, de PEDRO DA SILVA FONTES, ex-secretário Municipal de Educação, H. G. MARINHO EIRELI EPP – CONSTRUTORA 
MUNDIAL LTDA e HOMERO GOMES MARINHO, sócio administrador da referida pessoa jurídica, por ato de Improbidade Administrativa. 

CONSIDERANDO o teor do Despacho 458/2019 (PRM-TUU-PA-00003948/2019), exarado no bojo da referida Ação Civil Pública. 

RESOLVE instaurar  em INQUÉRITO CIVIL, no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão,com o objeto: Apurar 

irregularidades na aplicação de recursos repassados ao Município de Novo Repartimento, por força do Termo de Compromisso n. PAC 202850/2012, 
celebrado com o FNDE, com a finalidade de custear a construção da Escola de Ensino Infantil Proinfância Tipo B, na Vila Nova Aliança. 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação desta instauração para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Cumpra-se. 
 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da Republica 
 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00010293-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 23 DE AGOSTO DE 2019 

 

Ementa: determina conversão em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, 

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

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 
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Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF nº 1.23.002.000418/2019-65, instaurada a partir de requerimento 

de comunitários do PDS Novo Mundo e PA Paraíso por terem verificado o início de demarcação de fazenda (Fazenda Céu Azul), bem como interesse do 

fazendeiro de abrir ramais, tudo dentro da área de assentamento; 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 

87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto "apurar possível grilagem de terras públicas e intimidações a assentados 

promovidas, em tese, pelos detentores da Fazenda Céu Azul, incidente sobre a área do PA Paraíso e PDS Novo Mundo", pelo que: 

Determina-se: 

I - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 

II - Dê-se conhecimento da instauração deste à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Expedição ofício à Procuradoria Especializada do INCRA para que informe (i) se existe título outorgado em favor de Eduardo 

Kalil na cidade de Rurópolis/PA, "fazenda Céu Azul", uma vez que existe informação de que a referida fazenda é sobreposta ao PA Novo Mundo; (ii) se 

existe algum procedimento para apurar eventual invasão de terras públicas em face de Eduardo Kalil por ter uma fazenda em sobreposição ao PA; (iii) 

informe se fora realizada vistoria in loco recente no PA para avaliar eventual invasão por fazendeiros; (iv) informe se existe algum procedimento em 

trâmite sobre a análise de cadeia dominial do título da Fazenda Céu Azul. Envie-se como anexo ao ofício a representação dos comunitários. 

 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00010307-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 

 

Ementa: determina conversão em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, 

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

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

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF nº 1.23.002.000379/2019-04, instaurada a partir de representação 

formulada pela ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DA COMUNIDADE BÊNÇÃO DE DEUS, na qual esta noticia quadro da instabilidade 

fundiária no PDS SANTA CLARA/TRAVESSÃO NORTE, EM URUARÁ, em local denominado Chapadão. Informa que cidadão denominado IVAN 
KOCH teria construído cerca de em local de utilidade pública para a comunidade; 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 

87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto "apurar a situação fundiária do PDS Santa Clara em Uruará/PA ", pelo 
que: 

Determina-se: 

I - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 

II - Dê-se conhecimento da instauração deste à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PDF do Ministério Público Federal  
(art. 6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Expedição de ofício à Unidade Avançada Especial (UAE) do INCRA em Altamira (responsável Engª Agrônoma LAURENILDA 

LUIZA DA SILVA RODRIGUES, com sede à Travessa 10 de Novembro, 345, Centro - Cep 68.310-130 - Altamira/PA), para que informe (i) qual(is) 

medida(s) fora(m) tomada(s) ante a notícia de conflito agrário no interior do PDS Santa Clara; (ii) existe algum título sobreposto à área do PDS Santa 
Clara? se sim, informar se já fora inaugurada análise da cadeia dominial e/ou se já houve cancelamento. 

IV – Expedição de ofício à Polícia Militar em Uruará, ao Comandante da 13ª CIPM, Edinei Gomes dos Santos, em agradecimento ao 

atendimento da solicitação do Ministério Público Federal e por ter realizado diligência in loco no PDS Santa Clara. 

 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00063014-2019| 

PORTARIA Nº 436, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto vencedor de nº 4933/2019, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por maioria na Sessão Ordinária 
nº 747 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 5005413-27.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 



DMPF-e Nº 166/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 30 de agosto de 2019 Publicação: segunda-feira, 2 de setembro de 2019 19 

 

 

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

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00062909-2019| 

PORTARIA Nº 89, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 

 

Instaura procedimento administrativo para acompanhamento da expedição da 

licença de operação da empresa Cyclopet Radiofarmacos Ltda. pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e considerando o disposto no voto n. 3065/2019/4ªCCR e no extrato da 553ª Sessão Ordinária, 

determino que a Secretaria instaure um procedimento administrativo para acompanhamento da expedição da licença de operação da empresa Cyclopet 

Radiofarmacos Ltda. pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00005950-2019| 

PORTARIA Nº 37, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.002.000027/2019-39. “Instaurar Inquérito 

Civil para apurar supostas irregularidades na terceirização de serviços públicos de 

saúde, em razão da celebração de Termo de Colaboração entre o Município de 

Sanharó/PE e a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO (CNPJ N° 10.443.512/0001-86), no 

exercício financeiro de 2018". 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 
8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 
administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

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

CONSIDERANDO a existência do presente Procedimento Preparatório e a necessidade de aprofundamento das investigações, com 
vistas à correta adoção das providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, cumprindo-se as diligências indicadas no despacho antecedente. 

Remeta-se esta portaria e os documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 
à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00044879-2019| 

PORTARIA Nº 104, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000153/2019-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000153/2019-11 visa apurar dano ambiental ocasionado pela empresa 

responsável pelo navio "MSC MAGNÍFICA", do qual teriam sido lançados ao mar, nas águas jurisdicionais brasileiras, entre os dias 01/12/2013 e 
03/12/2013, aproximadamente 37 sacos plásticos, contendo lixo oriundo de suas atividades; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000153/2019-11 em Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: "apurar dano ambiental ocasionado pela empresa 

responsável pelo navio "MSC MAGNÍFICA", do qual teriam sido lançados ao mar, nas águas jurisdicionais brasileiras, entre os dias 01/12/2013 e 
03/12/2013, aproximadamente 37 sacos plásticos, contendo lixo oriundo de suas atividades"; 
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2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Erasmo José da Silva Neto, ocupante do cargo de Técnico do 

MPU/Administração, Mat. 25.171, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para 
funcionar como Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 5º Ofício da PR/PE; e 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive por 

meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução 
nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria 

deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

Por fim, determino que a secretaria deste 5º Ofício realize consulta no sítio eletrônico indicado pelo IBAMA no bojo do ofício 

93/2019/SEI PSA/COPSA/CGFIN/DI PLAN, juntando aos presentes autos o extrato de movimentação relativo ao processo administrativo nº 
02019.001252/2014-96. 

Cumpra-se. 

 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00005467-2019| 

EXTRATO DO ADITIVO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 3/2018 

 

Procedimento Administrativo: 1.26.004.000229/2017-07 - Procuradoria da República Polo Salgueiro/Ouricuri. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: MUNICÍPIO DE EXU/PE (CNPJ 11.040.870/0001-00). Objeto: Alterar a cláusula terceira do 
TAC n.º 03/2018, que passa a ter mais um parágrafo, com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA TERCEIRA - ... 

[...] 

§ 3º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá reconhecer como horas in itineres o tempo que os profissionais de saúde, integrantes 

de eSF da zona rural, que não residem na localidade onde se situa a UBS, efetivamente gastarem no deslocamento com veículo privado próprio ou de 

terceiro, de sua residência até a UBS, não podendo ultrapassar o tempo gasto no deslocamento da Secretaria Municipal de Saúde até a respectiva UBS." 

Vigência: O presente termo terá vigência a partir do dia 19 de agosto de 2019. Data de assinatura:19/08/2019. 

 

ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00082199-2019| 

PORTARIA Nº 975, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

Dispõe sobre licença-prêmio da Procuradora da República MARIA CRISTINA 

MANELLA CORDEIRO no período de 16 a 18 de setembro de 2019. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO usufruirá licença-prêmio no período de 
16 a 18 de setembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO no período de 16 a 18 de setembro de 2019 
da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00082185-2019| 

PORTARIA Nº 978, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 

 

Dispõe sobre licença-prêmio da Procuradora da República ROBERTA 

TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO no período de 09 a 13 de setembro de 2019. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República ROBERTA TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO usufruirá licença-prêmio no período 

de 09 a 13 de setembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República ROBERTA TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO no período de 09 a 13 de setembro de 

2019 da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
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GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00081907-2019| 

PORTARIA Nº 974, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 931/2019 excluindo a Procuradora da República 

DANIELA MASSET VAZ da distribuição de todos os feitos nos 4 dias úteis 

anteriores às suas férias de 09 a 18 de setembro 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 DANIELA MASSET VAZ solicitou a suspensão da distribuição de todos 

os feitos que lhe são vinculados nos 4 dias úteis que antecedem suas férias do período de 09 a 18 de setembro de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 931/2019, 

publicada no DMPF-e Nº 160/2019 - Extrajudicial de 23 de agosto de 2019, Página 12), resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 931/2019 para suspender a distribuição de todos os feitos à Procuradora da República DANIELA 

MASSET VAZ nos 4 dias úteis que antecedem suas férias do período de 09 a 18 de setembro de 2019. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00007887-2019| 

PORTARIA N° 6, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 

 

Ref. nº PRM-VTR-RJ-00007859/2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base no artigo 129 da Constituição 

Federal, artigo 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, e pela Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 8º da Lei 

Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do procedimento 

administrativo e dá outras providências; 

CONSIDERANDO os autos do Inquérito Policial nº 5001077-66.2019.4.02.5119, instaurado para apurar fatos que, em tese, 

internacional de arma de fogo de uso restrito; 

CONSIDERANDO a existência de indícios de que o armamento tenha sido adquirido no Paraguai com o objetivo de ser transportado 

até a cidade de Macaé e, portanto, ser o caso de tráfico internacional de arma de fogo; 

CONSIDERANDO que o acusado manifestou, por meio de sua advogada, o interesse em fornecer informações privilegiadas de uma 

organização criminosa por meio de colaboração premiada; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 4º da Lei nº 12.850/2013, principalmente no que tange à possibilidade de suspensão do 

processo até que sejam cumpridas as medidas de colaboração; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o fim de verificar a viabilidade da realização de colaboração 

premiada nos autos do Inquérito Policial nº 5001077-66.2019.4.02.5119, nos termos do art. 8°, IV, da Resolução CNMP n° 174/2017. 

Para tanto, determina-se, por ora, sejam realizadas as seguintes diligências: 

(1) À Secretaria, para efetivar registro e autuação da presente portaria, efetuando os devidos lançamentos no sistema Único; 

(2) Junte-se ata de reunião realizada no dia 30/08/2019; 

(3) Juntem-se aos autos cópias dos documentos que instruem o evento 15 5001077-66.2019.4.02.5119; 

(4) Aguarde-se a eventual decisão a ser proferida no 5001077-66.2019.4.02.5119, quanto ao pedido de suspensão do feito. Com a 

publicação da decisão deferindo o pleito, oficie-se à Procuradoria da República no Rio de Janeiro solicitando cooperação nos autos, bem como seja 

deprecado à Procuradoria da República no Rio de Janeiro a oitiva do acusado, para fins da realização de eventual colaboração premiada. 

(5) Por fim, decrete-se sigilo nos autos. 

Cumpra-se. 

 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 

Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00081974-2019| 

PORTARIA Nº 252, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento nº 1.30.001.005199/2018-03 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 

e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 

de tramitação do procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.005199/2018-03 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, com 

escopo de apurar eventual ilegalidade no decreto sem número, de 03 de dezembro de 2018, que teria nomeado representantes e/ou advogados da indústria 

cinematográfica estrangeira (notadamente Netflix e Motion Pictures Association), bem como de provedores de Internet (Google e Facebook) para compor 

o Conselho Superior de Cinema. 
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Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

2) Após, voltem os autos conclusos para análise. 

 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00082159-2019| 

PORTARIA Nº 253, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000233/2019-26 em Inquérito 

Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, na Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 1º da Lei 7.347/85; e 

Considerando que o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.000233/2019-26 foi instaurado a partir da digitalização integral 

dos autos físicos do Inquérito Civil n° 1.30.001.000032/2014-14, para apurar possíveis irregularidades no cumprimento das obrigações da Concessionária 

Aeroporto Rio de Janeiro S.A. (“RIO Galeão”), na região localizada entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e o Morro do Radar, quanto à 

integridade das operações aeroportuárias e à segurança física das comunidades vizinhas ao AIRJ, visando à preservação do patrimônio público federal 

na área; e 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/06 e CNMP nº 23/07; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000233/2019-26 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta 

Portaria, adotando-se a seguinte Ementa: 

“Tutela Coletiva. Patrimônio Público. Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. – RIO Galeão. Cumprimento das obrigações 

constantes do contrato de concessão na região localizada entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e o Morro do Radar. Possíveis irregularidades” 

Desta forma, determina as seguintes diligências: 

1) Autue-se e publique-se esta Portaria de conversão; 

2) Comunique-se à Colenda 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, em obediência à Resolução CSMPF nº 106/10. 

 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00056243-2019| 

PORTARIA Nº 794, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 

suas atribuições, conforme Portaria PGR nº 1.037, de 27 de setembro de 2017, publicada no DOU Seção 2, de 2 de outubro de 2017, e da competência 

delegada pela Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar a Procuradora da República Camila Bortolotti, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Santana 

do Livramento-RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 12 de agosto de 

2019, deliberou majoritariamente pela não homologação do pedido de arquivamento e designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento à 

persecução penal nos autos do processo nº 5003792-85.2016.4.04.7106, proveniente da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-

RS. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Santana do Livramento-RS, nos termos do art. 9º da Resolução CSMPF nº 3, de 8 de maio de 2018. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00056204-2019| 

PORTARIA Nº 3, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Adita a Portaria nº 35/12º Ofício da PR/RS, de 13 de fevereiro de 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 
129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar 75/93, 
bem como o previsto na Lei 7.347/85 e na Lei n. 8.429/92; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução n. 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o atual objeto do presente procedimento refere-se somente a "acompanhar as medidas que vêm sendo 

adotadas pelo INSS, no âmbito de atuação da PR/RS, com vistas a adequar à previsão legal (45 dias) o tempo de resposta aos requerimentos 

administrativos de benefícios assistenciais e previdenciários, e adotar as medidas cabíveis". 
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CONSIDERANDO o trâmite neste 12º Ofício Cível do expediente nº 1.29.000.000625/2016-46, cujo objeto se aproxima ao dos 

presentes autos, referindo-se ao tempo de resposta aos demais requerimentos administrativos formulados ao INSS (que não benefícios assistenciais e 

previdenciários); 

CONSIDERANDO a determinação de apensamento do expediente nº 1.29.000.000625/2016-46 ao presente, a fim de concentrar a 

apuração nos mesmo autos, dada a proximidade dos objetos; 

ADITA a Portaria nº 35/12º Ofício da PR/RS, de 13 de fevereiro de 2019, que instaurou o Inquérito Civil nº 1.29.000.002839/2018-

46, a fim de que o seu objeto passe a ser o seguinte: "acompanhar as medidas que vêm sendo adotadas pelo INSS, no âmbito de atuação da PR/RS, com 

vistas a adequar à previsão legal o tempo de resposta aos requerimentos administrativos, e adotar as medidas cabíveis". 

Após, considerando que o Ofício n.º 3800/2019 - 12.º Ofício/PR/RS, encaminhado ao Gerente Executivo do INSS em Porto Alegre, 

encontra-se pendente de resposta, bem como considerando a determinação constante do expediente nº 1.29.000.000625/2019-16, apensado aos presentes 

autos, de solicitação, ao mesmo destinatário, de informações acerca de dois novos casos concretos de demora na análise de requerimentos de Certidões 

por Tempo de Contribuição, expeça-se um único ofício, reiterando os termos do primeiro e acrescentando-se questionamentos acerca do segundo. 

 

ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00002649-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

TUTELA COLETIVA. Objeto: Realizar a investigação patrimonial de Luis 

Alberto Correa Vargas com vistas a assegurar a eficácia do cumprimento de 

sentença condenatória por ato de improbidade que tramita sob os autos nº 

5001689-28.2018.4.04.7109. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 

Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 

da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO que tramita no âmbito da Justiça Federal, sob os autos de nº 5001689-28.2018.4.04.7109, cumprimento de 

sentença condenatória por ato de improbidade administrativa em desfavor de Luis Alberto Correa Vargas, conforme o qual o executado restou obrigado 

ao ressarcimento ao Erário no montante de R$ 11.053.396,57 (onze milhões, cinquenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), conforme detalhado na Informação Técnica ASSPER PR/RS Nº 021/2011 (P. 05/262, evento 2_EXECSENT9 dos autos judiciais); 

CONSIDERANDO que a condenação do investigado encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sem que até a presente data 

se tenha logrado obter integralmente o adimplemento da obrigação; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências voltadas ao rastreamento patrimonial do executado para fins de 
assegurar a eficácia da condenação e o ressarcimento ao Erário; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR do MPF, de acordo com o objeto em epígrafe. AUTUE-SE e 
REALIZE-SE os registros de praxe. 

Como diligências iniciais, oficie-se: 

(1) à Receita Estadual do Rio Grande do Sul, para informar se constam em seus cadastros veículos ou outros bens em nome do 
contribuinte LUIS ALBERTO CORREA VARGAS, CPF nº 072038700-0; 

(2) às Receitas Municipais de Bagé/RS, Porto Alegre/RS e São Sepé, a fim de apurar se LUIS ALBERTO CORREA VARGAS, CPF 
nº 072038700-06 possui IPTU incidente sobre imóveis no município; 

Com a resposta, venham os autos conclusos para análise e novas deliberações. 

 

AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00007520-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 23 DE AGOSTO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República, no exercício das atribuições previstas no art. 129, III, da 

CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

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 o contido na Notícia de Fato nº 00850.000.175/2019 (PRM-SLI-RS-00007123/2019), oriunda da Promotoria de 

Justiça de Quaraí, narrando a existência de irregularidades na execução do Termo de Compromisso PAC 513/2011, no valor de R$ 1.498.130,80 (um 

milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e trinta reais e oitenta centavos), firmado entre o Município de Quaraí e a Fundação Nacional da Saúde 

– FUNASA, visando a execução do projeto de 3.585,26 metros lineares de Rede Coletora de Esgoto em diversos trechos da cidade de Quaraí. 

CONSIDERANDO que uma comissão de Técnicos da DIESP/Funasa/RS inspecionou as obras, ocasião em que constatou que foram 

executados 2.902,12 metros de redes de esgotamento sanitário, gerando uma diferença entre o quantitativo contratado (3.585,26) e o executado, num 

montante de 1.857,56 metros de redes não executadas. 
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CONSIDERANDO que, através da análise dos perfis de escavação das plantas e da análise da planilha orçamentária, a fiscalização 

realizada constatou a possível superposição de cobrança de serviços; 

CONSIDERANDO a informação de que “Por diversas vezes os técnicos desta DIESP visitaram as obras do Convênio 0513/2011 

com o Município de Quaraí-RS, em todas as ocasiões sempre se verificou que haviam inconsistências nas informações apresentadas pelo Gestor do 

Convênio como, por exemplo, PVS entupidos por animais mortos quadros de bicicleta e esgoto sendo jogado in natura nos valos e riachos da cidade, 

quando a informação que se tinha era de que a obra estava 100% executada e os esgotos estavam sento adequadamente tratados e que, na realidade, não 

era essa a constatação durante as vistorias.” (pp. 32-33); 

CONSIDERANDO, portanto, que há indícios de ineficiência da obra custeada por recursos federais, bem como má aplicação das 

verbas decorrentes do convênio firmado pelo Município de Quaraí com a FUNASA (PAC 513/2011); 

CONSIDERANDO, enfim, o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87/10, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculando à 5ª Câmara (Combate à Corrupção), com o seguinte objeto: apurar irregularidades 

na execução do Termo de Compromisso PAC 513/2011, no valor de R$ 1.498.130,80 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e trinta reais 

e oitenta centavos), firmado entre o Município de Quaraí e a Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, visando a execução do projeto de 3.585,26 metros 

lineares de Rede Coletora de Esgoto em diversos trechos da cidade de Quaraí. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 5ªCCR; 

PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente 

Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

Após, venham os autos novamente conclusos para adoção das diligências cabíveis. 
 

RODRIGO SALES GRAEFF 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00056091-2019| 

PORTARIA Nº 52, DE 12 DE AGOSTO DE 2019 

 

nº 1.29.000.002799/2019-13. (Originário:  IC 1.29.000.003353/2015-82 - 

arquivado). Objeto: instaurar Procedimento Administrativo destinado a 

acompanhar o andamento da demanda dos indígenas da Comunidade Mbyá-

Guarani do Acampamento Rio Capivari, localizado em Capivari do Sul/RS, a 

respeito da regularização (identificação e delimitação) de seu território. Atuação: 

14.º Ofício da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 129, II e III), legais (Lei Complementar nº 75/93, arts. 7º, I, e 8º, I a IX) e 
regulamentares (Art. 8.º e seguintes da RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017.do CNMP); e 

CONSIDERANDO o que determinado na Promoção de Arquivamento do IC 1.29.000.003353/2015-82 (que por sua vez se originou 

do IC 1.29.000.000273/2002-51), no sentido de converter aqueles autos em procedimento mais adequado ao acompanhamento da demanda dos indígenas 

da Comunidade Mbyá-Guarani do Acampamento Rio Capivari, localizado em Capivari do Sul/RS, a respeito da regularização (identificação e 
delimitação) de seu território; 

CONSIDERANDO que já tramita na 9ª Vara Federal de Porto Alegre a Ação Civil Pública (ACP) 5039462-47.2012.404.7100, 

ajuizada pelo MPF contra a FUNAI e UNIÃO, no ano de 2012, objetivando a determinação de medidas para aquisição de área de terra não inferior a 110 

hectares para a comunidade indígena do Acampamento Rio Capivari, localizado em Capivari do Sul/RS; 

CONSIDERANDO que no ano de 2016 a maior parte das famílias do Acampamento Rio Capivari ocupou área de propriedade do 

IRGA, em Palmares do Sul/RS, o que culminou com o ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse por parte do IRGA, contra a comunidade (Ação 
n.º 5084287-37.2016.404.7100/RS); 

CONSIDERANDO o IC 1.29.000.002192/2017-71, atualmente em tramitação no MPF, cujo objeto é “Acompanhar surgimento de 

novo acampamento indígena Mbyá-Guarani, na área do IRGA (Instituto Rio-Grandense do Arroz), em Palmares do Sul, ao lado de outra comunidade 

mbyá-guarani (Tekoá Yryapu, conhecida como Granja Vargas), composto de dissidentes do acampamento de Capivari do Sul, situado às margens da RS 

040.” 

RESOLVE determinar a instauração de Procedimento de Acompanhamento, cujo objeto é “Acompanhar o andamento da demanda 

dos indígenas da Comunidade Mbyá-Guarani do Acampamento Rio Capivari, localizado em Capivari do Sul/RS, a respeito da regularização (identificação 
e delimitação) de seu território.” 

DETERMINO, assim, à SEC-PRDC as seguintes providências: 

1. A conversão da NF 1.29.000.002799/2019-13 em Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PA), alterando-se, também, 

o objeto registrado no sistema Único para o seguinte: “Acompanhar o andamento da demanda dos indígenas da Comunidade Mbyá-Guarani do 
Acampamento Rio Capivari, localizado em Capivari do Sul/RS, a respeito da regularização (identificação e delimitação) de seu território”; 

2. Registro e autuação nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal do “Procedimento de Acompanhamento” 
instaurado a partir da providência acima, vinculado ao 14º Ofício – PR/RS – Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 

3. Remessa, no prazo de dez (10) dias, de cópia da presente portaria à 6.ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, 

nos termos do Art. 11 da RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017, do CNMP, e subsidiariamente da Resolução CSMPF nº 87/2010, art. 6º, 
solicitando-lhe a sua publicação (Resolução CNMP nº 23/2007, art. 4º, VI e Resolução CSMPF nº 87/2010, art. 16, §1º, I); 

4. Após a instauração do PA determinado no item 1 acima, a referenciação, no sistema Único, dos autos do PA então instaurado aos 

seguintes procedimentos e ações, meramente para fins de registro e conhecimento: IC 1.29.000.000273/2002-51; IC 1.29.000.003353/2015-82; IC 
1.29.000.002192/2017-71; ACP 5039462-47.2012.404.7100 e 5084287-37.2016.404.7100; 

5. O encaminhamento dos autos eletrônicos do PA a ser instaurado ao gabinete do 14.º Ofício da PRRS. 
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DETERMINO, outrossim, ao Gabinete do 14.º Ofício da PRRS que, após o recebimento dos autos do PA que: 

1. Proceda pesquisa sobre o andamento atual dos seguintes procedimentos e ações: IC 1.29.000.002192/2017-71; ACP 5039462-

47.2012.404.7100 e 5084287-37.2016.404.7100; 

2. Registre nos autos do PA os achados acerca do que determinado no item 1 acima. 

Após, venham os autos conclusos para posteriores deliberações. 

 

JORGE IRAJÁ LOURO SODRÉ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00056053-2019| 

PORTARIA Nº 212, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL. Procedimento Preparatório nº 

1.29.000.003227/2018-71. Objeto: “Apurar eventuais medidas a serem tomadas 

pelo MPF em decorrência de suposto abuso sexual sofrido por duas menores 

indígenas na aldeia/reserva Tavaí (Mbyá Guarani), localizada em Cristal – RS”. 

Atuação: 14.º Ofício da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 129, II e III), legais (Lei Complementar nº 75/93, arts. 7º, I, e 8º, I a IX) e 

regulamentares (Resolução CSMPF nº 87/2010, arts. 2º, II; 4º, II; e 5º); e 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.29.000.003227/2018-71, instaurado em 12/09/2018 nesta Procuradoria da 

República com o fim de “Apurar relato (e suspeita) de abuso sexual sofrido por duas menores indígenas que vivem na aldeia/reserva Tavaí (Mbyá 

Guarani), localizada em Cristal – RS”; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, I), incumbindo-lhe promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição 

da República e art. 5º, II, “d” e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que incumbe ao MPF a tomada de providências quando dos fatos se depreender a possível ocorrência de 

disputa de direitos indígenas, coletivamente considerados, afronta à organização social da comunidade, bem como às instituições ou à cultura indígena 

(art. 231 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que venceu o prazo de prorrogação deste Procedimento Preparatório sem que fossem elucidados/concluídos os 
fatos/questões nele trazidos; e 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de dar prosseguimento a novas providências que restam pendentes de conclusão nestes 
autos, com fundamento nos artigos 1.º e 2.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e nos termos do artigo 4º da Resolução CNMP nº 23; 

RESOLVE determinar a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.29.000.003227/2018-71 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto 

passa a ser “Apurar eventuais medidas a serem tomadas pelo MPF em decorrência de suposto abuso sexual sofrido por duas menores indígenas na 

aldeia/reserva Tavaí (Mbyá Guarani), localizada em Cristal – RS”. 

DETERMINO, assim, à Secretaria da PRDC as seguintes providências: 

1. Registro e autuação nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado ao 

14º Ofício – PR/RS; 

2. Remessa, no prazo de dez (10) dias, de cópia da presente portaria à 6.ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, 

nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010, art. 6º, solicitando-lhe a sua publicação (Resolução CNMP nº 23/2007, art. 4º, VI e Resolução CSMPF nº 
87/2010, art. 16, §1º, I); 

 

JORGE IRAJÁ LOURO SODRÉ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00056010-2019| 

PORTARIA N° 229, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, titular do 16.º Ofício da Procuradoria da 

República no Rio Grande do Sul - PR/RS, com base em suas atribuições constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), legais (artigo 

8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigo 1.º; artigo 5.º; artigo 6.º; artigo 7.º, inciso I; e, artigo 38, inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e 

regulamentares (artigo 1.º e s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e artigo 1.º e s. da Resolução CNMP n.º 23/2007); e, 

CONSIDERANDO que recentemente aportou, na PR/RS, o Ofício n.º 055/2019, de 15 de fevereiro de 2019, por meio do qual a 

Diretora de Secretaria da 14.ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS encaminhou cópia integral do Processo n.º 0021422-60.2017.5.04.0014 [autuada 

como Notícia de Fato (NF) n.º 1.29.000.000808/2019-31, distribuída originariamente ao 26.º Ofício da PR/RS], no qual foi noticiada supostas 

irregularidades/ilegalidades no relacionamento institucional entre a Caixa Econômica Federal e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) Moradia e Cidadania; e, 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 

alínea "h", da LC n.º 75/1993); a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso 

III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea "b", da LC n.º 75/1993); e, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea "b", da 
LC n.º 75/1993); 
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RESOLVE, para a apuração do(s) fato(s),  instaurar inquérito civil, razão pela qual deverá o Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar, no sistema Único, como objeto do inquérito civil, cuja matéria é afeta à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, o seguinte: "Apurar a regularidade da relacionamento institucional mantido pela Caixa Econômica Federal e a OSCIP Moradia 

e Cidadania"; e, 

2. providenciar, em face do disposto no artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso 

I, da Resolução CNMP n.º 23/2007, a publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União; 

É dispensada a comunicação acerca da instauração do inquérito civil à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal (Ofício Circular n.º 31/2018/1ª CCR/MPF). 

DESIGNA-SE, para secretariar os trabalhos, o analista processual JANQUIEL NETO DA SILVEIRA. 

 

MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00056030-2019| 

PORTARIA Nº 230, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, titular do 16.º Ofício da Procuradoria da 

República no Rio Grande do Sul - PR/RS, com base em suas atribuições constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), legais (artigo 

8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigo 1.º; artigo 5.º; artigo 6.º; artigo 7.º, inciso I; e, artigo 38, inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e 

regulamentares (artigo 1.º e s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e artigo 1.º e s. da Resolução CNMP n.º 23/2007); e, 

CONSIDERANDO que recentemente a Presidente e a Vice-Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Porto 

Alegre/RS encaminharam representação à PR/RS, autuada como Notícia de Fato (NF) n.º 1.29.000.001546/2019-22, por meio da qual noticiaram, em 

síntese, que o Município de Porto Alegre/RS descumpre a obrigação de fornecer alimentação saudável e adequada aos estudantes da rede municipal de 

ensino, conforme diretrizes mínimas da alimentação escolar estabelecidas pela Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, e pela Lei Municipal n.º 12.125, 

de 22 de setembro de 2016; e, 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 

alínea "h", da LC n.º 75/1993); a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso 

III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea "b", da LC n.º 75/1993); e, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea "b", da 

LC n.º 75/1993); 

RESOLVE, para a apuração do(s) fato(s),  instaurar inquérito civil, razão pela qual deverá o Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar, no sistema Único, como objeto do inquérito civil, cuja matéria é afeta à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, o seguinte: "Apurar suposto descumprimento, pelo Município de Porto Alegre/RS, da obrigação de fornecer alimentação 

saudável e adequada aos estudantes da rede municipal de ensino, conforme diretrizes mínimas da alimentação escolar estabelecidas pela Lei n.º 

11.947/2009 e pela Lei Municipal n.º 12.125/2016"; e, 

2. providenciar, em face do disposto no artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso 

I, da Resolução CNMP n.º 23/2007, a publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União; 

É dispensada a comunicação acerca da instauração do inquérito civil à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal (Ofício Circular n.º 31/2018/1ª CCR/MPF). 

DESIGNA-SE, para secretariar os trabalhos, o analista processual JANQUIEL NETO DA SILVEIRA. 

 

MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00028595-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 26 DE AGOSTO DE 2019 

 

PP: 1.31.000.000315/2019-43 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado por meio das representações recebidas na Sala de Atendimento ao Cidadão nesta 

PR/RO relatando a suposta falha no sistema de realização das inscrições no processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), regido pelo Edital 001/COREMu/2019. 

Os manifestantes informaram que a Universidade abriu processo seletivo para residência com o oferecimento de bolsas custeadas 

com recursos do Ministério da Saúde. As inscrições foram realizadas por meio da ferramenta on-line e gratuita “Google Formulários”. De acordo com 

os representantes, a ferramente “não inspira confiança”. 

Ademais, o edital prevê no item “3.10” que os comprovantes de inscrição seriam enviados por e-mail para os candidatos pela 

coordenação da RMSF após o preenchimento do formulário. No entanto, os representantes alegam que não receberam o e-mail com a efetivação das 

respostas preenchidas mediante questionário, bem como o número de inscrição. 

Posteriormente, após a homologação das inscrições, os interessados constataram que suas inscrições foram indeferidas por erro no 

preenchimento dos dados, mas não puderam interpor recurso administrativo, visto que não tinham meios de comprovar sua inscrição. 

Ainda é apontado pelos representantes a falta de razoabilidade da banca quanto aos motivos que ensejaram a eliminação dos 

candidatos, sendo eles a “incompletude no preenchimento da informação do endereço residencial no formulário de inscrição” e o “preenchimento 

incorreto da informação naturalidade no formulário de inscrição”. 

Para os representantes, é incomum que a maioria dos candidatos, mais precisamente 456 pessoas, todas formadas em nível superior, 

tenha suas inscrições não homologadas por erro no preenchimento de seus endereços ou da sua naturalidade. 
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Com o objetivo de solucionar a demanda, este órgão ministerial expediu o Ofício 530/2019, solicitando esclarecimentos quando aos 

fatos levantados pelos representantes. 

Resumidamente, a Universidade Federal em Rondônia respondeu, por meio do Ofício 42/2019, que vários e-mails de confirmações 

de inscrição foram enviados aos candidatos e retornaram conforme o Anexo “01”. Além disso, a UNIR afirma que, embora não tenha sido gerado número 

de inscrição, os candidatos com inscrição homologada receberiam um código disponível no momento de realização da prova. 

Por fim, no que concerne à falta de razoabilidade na fundamentação da eliminação dos candidatos, a UNIR explicou segundo o Edital 

que as informações registradas no Formulário de Inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Comissão do Processo Seletivo 

excluir do certame aquele que não preencher os formulários de forma completa e correta ou se constatar, posteriormente, que as informações são 

inverídicas. 

Continuamente, haja vista que a resposta da UNIR não foi satisfatória, o Parquet expediu o Ofício 1339/2019 solicitando que a 

instituição respondesse o seguinte questionamento: 

a) Considerando-se o item 3.12 do edital (o candidato que realizou sua inscrição, mas não identificou seu nome na lista de inscritos, 

deve manifestar-se até as 23h59 do dia 19/02/2019, enviando e-mail para a banca examinadora com a comprovação de que tomou as medidas previstas 

neste edital para a inscrição.), qual o procedimento/documento que os candidatos deveriam ter utilizado, para comprovação das inscrições, de acordo 

com o procedimento disposto no item 3.12 do Edital  01/COREMu/2019, tendo em vista que: 

i) alguns candidatos alegam não ter recebido e-mail de confirmação; 

ii) a plataforma utilizada para inscrição, o “Google Formulários”, não permite acompanhamento, acesso à inscrição realizada, 

tampouco gera comprovante de inscrição. 

Em resposta ao Ofício 1339/2019, a Reitoria da UNIR comunicou que o procedimento que o candidato deveria ter realizado seria 

apenas o envio de um e-mail para a comissão do processo seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde de Família, informando a não verificação 

de seu nome nas listas de inscrições homologadas ou não homologadas. 

Para a Universidade, o não recebimento de e-mail de inscrição não traria prejuízo, uma vez que as listas de homologação e ou não 

homologação são procedimentos de comprovação de inscrição, portanto se o candidato não verificasse seu nome em nenhuma das listas e nos casos das 

inscrições não homologadas, estaria garantido o direito de recurso via e-mail. 

A UNIR ainda alega que todos os candidatos que entraram com recurso tiveram seus formulários de inscrição reavaliados e aqueles 

cujos recursos foram indeferidos receberam via e-mail cópia do formulário de inscrição recebido para conferência. 

Despacho 493/2019, cadastrado no sistema Único PR-RO-00023520/2019, no qual foi expedida Recomendação 17/2019. 

É, em síntese, o relatório. 

Preliminarmente insta registrar que os autos foram-me repassados apenas nesta data, enquanto substituta ao titular do ofício. 

Pois bem. Conforme se infere, no despacho anterior, após análise aos autos, constatou-se que as respostas encaminhadas pela UNIR 

eram confusas e inconclusivas. Vejamos: 

a) 1ª REPOSTA – Ofício 42/2019/ASS-Reitoria/REI/UNIR 

No presente Ofício, a UNIR deveria se manifestar quanto aos fatos alegados na representação, justificando o uso da plataforma 

“Google formulários”. Quanto ao procedimento de inscrição, o Edital 01/COREMu/2019 prevê que, ipsis litteris: 

3.10 O comprovante de inscrição será enviado por e-mail pela coordenação da RMSF ao candidato após o preenchimento correto do 

Formulário de Inscrição on line. 

[...] 

3.12 Caso algum candidato que tenha feito a inscrição e não identifique seu nome na lista de inscritos, deverá se manifestar até as 

23h59 do dia 19/02/2019, enviando mensagem para o e-mail rm.saudefamilia.unir@gmail.com com a comprovação que tomou as medidas previstas neste 

edital para a inscrição. Salienta-se que não será permitida a realização da prova para candidatos que não estejam com o nome identificado nessa lista de 

homologação (grifei). 

Contudo, há candidatos que alegam não terem recebido o e-mail de confirmação da inscrição, em oposição à regra disposta no item 

3.10, consequentemente viram-se prejudicados em eventual caso de interposição de recurso nas demais fases procedimentais, uma vez que era exigido 
número de inscrição no processo seletivo. 

A UNIR defendeu, conforme o item 3.12 do edital, que o candidato que realizou sua inscrição, mas não identificou seu nome na lista 

de inscritos, deveria se manifestar até as 23h59 do dia 19/02/2019, enviando e-mail para a banca examinadora com a comprovação de que tomou as 
medidas previstas neste edital para a inscrição. 

No entanto, como os candidatos poderiam fazer prova de que tomaram todas as medidas cabíveis no edital para sua inscrição, tendo 
em vista que a ferramenta adotada pela Universidade não possibilitava qualquer tipo de impressão de comprovante da inscrição? 

Afinal, sem a confirmação pelo e-mail, não havia outra forma de comprovação documental do ato. A ferramenta utilizada pela banca 

para as inscrições, o “Google Formulários” não é um sistema que permite o acompanhamento virtual da inscrição efetuada, esta apenas possibilita que o 
candidato preencha os dados que serão enviados à instituição e, posteriormente, a página se torna indisponível para realizar qualquer outro tipo de ação. 

Isso denota que a instituição foi infeliz ao escolher este recurso para inscrição dos candidatos, pois este não viabiliza a comprovação 

da inscrição imediata. 

A UNIR ainda afirmou que o meio utilizado no processo seletivo do edital 001/COREMu/2019 é uma ferramenta utilizada por muitos 

processos seletivos de residência e projetos de pesquisas de instituições renomadas. Entretanto, não se tem notícia do uso dessa ferramenta por outras 
instituições e a universidade não encaminhou comprovação do que alega. 

A título de exemplo, o Edital 2019 do Processo Seletivo para Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades 

multiprofissional e uniprofissional da UFRJ1 utiliza site específico vinculado à instituição pública: 

2. INSCRIÇÕES E MATRÍCULA 

As inscrições serão efetuadas no site www.residenciamultiprofissional.ufrj.br no período compreendido entre 10:00h do dia 22 de 

outubro de 2018 e 20:59h do dia 08 de novembro de 2018. A data limite para pagamento do boleto bancário será 08 de novembro de 2018. Em caso de 

dúvidas entre em contato por meio do e-mail: multiprofissional@hucff.ufrj.br ou pelo telefone (21) 3938-2861. (grifo nosso) 

Além disso, após a inscrição, o candidato teria acesso ao cartão de confirmação de inscrição e, no caso de qualquer informação 

incorreta, o candidato teria um período em que poderia entrar em contato para corrigir as informações de participação da prova. Observe: 
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2.3 CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

O candidato deverá imprimir o CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, com o local da prova e outras informações a partir 

das 14h do dia 14 de novembro de 2018 no site oficial do Concurso - www.residenciamultiprofissional.ufrj.br 

Caso tenha alguma informação incorreta (nome, data de nascimento, número de documento) o candidato deverá entrar em contato 

pelo email: multiprofissional@hucff.ufrj.br no período de 15 e 16 de novembro de 2018 até às 16h para correção no comprovante de participação na 

prova. 

2.3.1. As informações referentes à data, horário e local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala), Programa 

para o qual concorre, assim como orientações para realização das provas, estarão indicadas no cartão de confirmação de inscrição (para todos os inscritos) 

que estão baseadas nos dados informados pelo candidato no ato da inscrição e no calendário das provas. 

Como verificado, o processo seletivo acima descrito permite ao candidato ter acesso a todas as informações do ato de inscrição por 

meio do cartão de confirmação de inscrição no site da instituição que é dotado de fé pública. Sendo assim, o interessado fazia prova da sua participação 

no certame sem necessitar de um e-mail ainda a ser enviado pela comissão organizadora. Também foi autorizada a correção de informação incorreta 

presente no cartão de confirmação de inscrição. 

Paralelamente, realmente é incomum que a maioria dos candidatos, mais precisamente 456 pessoas, todos formados em nível superior, 

tenha sua inscrição não homologadas por erro no preenchimento de seus endereços ou da sua naturalidade, o que nos leva a concluir, mais uma vez, que 

a ferramente não é a mais segura na obtenção de dados ou que houve algum erro em seu processamento. 

A UNIR também comunicou que vários e-mails de confirmações de inscrição foram enviados aos candidatos e retornaram, conforme 

o Anexo “01”. Entretanto, tal informação serve apenas para comprovar que de fato alguns candidatos participantes não receberam o comprovante de 

inscrição e que o sistema escolhido pela instituição é falho no cumprimento do item 3.10 do edital. 

Além disso, a UNIR afirma que, embora não tenha sido gerado número de inscrição, os candidatos com inscrição homologada 

receberiam um código disponível no momento de realização da prova. Contudo, como já apontado, o número de inscrição era indispensável para que os 

alunos recorressem da não-homologação de suas inscrições. Isso significa dizer que, no caso dos candidatos que não tiveram a inscrição homologada, 

estes nem sequer realizaram prova, portanto a informação de que o código seria fornecido no momento da prova é irrelevante. 

B) 2ª REPOSTA – Ofício 101/2019/ASS-Reitoria/REI/UNIR 

Neste segundo Ofício, a UNIR deveria explicar qual o procedimento/documento que os candidatos deveriam ter utilizado para 

comprovar suas inscrições, conforme o disposto no item 3.12 do Edital 01/CORUMu/2019, tendo em vista que não receberam o e-mail de confirmação 

e a plataforma utilizada não permite o acompanhamento, nem tampouco gera comprovante de inscrição. 

Em resposta, a UNIR informou que: 

A informação prestada pela UNIR neste item “1” está em contradição com a regra prevista no Edital, no item 3.12, na qual é exigido 

a comprovação de que o candidato “tomou todas as medidas previstas neste edital para a inscrição”, portanto não bastaria “apenas envio de e-mail”, como 

afirmado pela UNIR. 

Insistimos: a informação prestada pela UNIR de que o não recebimento do e-mail não traria prejuízos é equivocada, uma vez que, 

para recorrer, o candidato deveria informar o número de inscrição (Anexo 6 do Edital). Logo, sem o e-mail de confirmação, com o respectivo número de 

inscrição, a pessoa estava impossibilitada de recorrer das fases do certame, incluindo a não-homologação de sua inscrição. É manifesto o prejuízo ao 

interesse do candidato. 

Ademais, a lista de inscrições homologadas ou não-homologadas não funciona como comprovante de inscrição, como alega a UNIR, 

pelos seguintes motivos: 

i) As Listas não trazem o número da inscrição para que o candidato possa recorrer; 

ii) As Listas não trazem na íntegra todas as informações que foram prestadas pelo candidato no momento da inscrição. 

ii) As listas contêm apenas o nome de quem teve a inscrição deferida ou indeferida por incompletude ou erro no preenchimento dos 

dados. Entretanto houve casos de candidatos que sequer apareceram nas listas, mas não puderam comprovar que se inscreveram pois, novamente, não 

receberam comprovação da inscrição. 

Porém, questiona-se: e quanto aos candidatos que não conseguiram entrar com recurso, pois não receberam o e-mail de confirmação 

com o número de inscrição, que era requisito para preenchimento do requerimento de recurso? Como o candidato poderia provar que adotou todas as 

medidas previstas neste edital para a inscrição? 

Considerando o apurado até aqui, constata-se que a ferramenta adotado pela instituição para inscrição dos candidatos acaba por violar 

os princípios da Administração Pública, como a igualdade, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impossibilitam aos interessados contestar 

os resultados finais em âmbito administrativo, sem o número de inscrição. 

Nesse diapasão, restou esclarecido que a ferramenta “Google Formulários” apresenta diversas falhas que prejudica a realização do 

certame conforme as normas previstas no edital ou que há algum equívoco no processamento de dados. Este método de inscrição não pode continuar a 

ser utilizado, pois influencia na clareza e lisura das informações prestadas pela UNIR. 

Nesta seara, cabe ressaltar que a UNIR acatou as determinações da recomendação 004/2012 do MPF, com o comprometimento de 

publicar editais claros e objetivos. Como se pode ver abaixo, in verbis: 

“III. A TÍTULO DE CONTEÚDO GERAL E PUBLICIDADE DOS CERTAMES: 

10. Os trâmites dos processos seletivos sejam regulamentados por editais prévios, públicos e claros. 

[...] 

17. A UNIR adote requisitos de seleção compatíveis com cada espécie de curso e programa, sem que tais critérios funcionem como 

limitadores ilegítimos da concorrência. 

[...} 

VII. A TÍTULO DE CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DE PROVAS E PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ENTREVISTAS: 

36. Os critérios de correção de provas e projetos sejam expostos de forma clara na regulamentação do concurso”. (grifei) 

A Lei de Acesso da Informação (Lei n.12.527 de 2011) também estabelece no art. 3º, inciso III, que a utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, deve garantir sua disponibilidade, isto é, a qualidade da informação deverá ser conhecida e 

utilizada pelos indivíduos (Art. 6º, inciso II). 

Assim, foi encaminha Recomendação 17/2019, nos seguintes termos: 

I. A anulação do processo seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), regido pelo Edital 001/COREMu/2019, e, consequentemente, refeito, para garantir a igualdade de condições de acesso para os candidatos; 
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II. Não seja mais utilizada a ferramente “Google Formulários” como sistema para inscrição nos processos seletivos da universidade; 

III. Os próximos editais de seleção da Residência Multiprofissional em Saúde da Família possibilitem aos candidatos acesso ao comprovante de inscrição 

com todos os dados que foram preenchidos no formulário. 

Em resposta, a UNIR encaminhou ofício 124/2019/ASS-Reitoria/REI/ UNIR (PR-RO-00024203/2019), nos seguintes termos: 

Quanto ao item II, a Unir comunicou seu integral acatamento, o que será monitorado o cumprimento no PA de acompanhamento de 

recomendações expedidas por este Gabinete. 

No que diz respeito ao item I da Recomendação, em que pese a Universidade tenha informado o não acatamento, os argumentos 

apresentados pela Unir são convincentes e razoáveis, tendo em vista que o cancelamento do concurso neste momento traria mais prejuízos do que 

vantagens. 

Nesse diapasão, com esteio no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como aceitável o não cancelamento do 

concurso. 

Assim, considerando esgotado o objeto do presente procedimento e, tendo em vista haver procedimento próprio para 

acompanhamento das Recomendações expedidas por este Ofício (PA 1.31.000.000774/2019-27), o arquivamento do presente feito é medida que se 

impõe. 

Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que, por analogia ao disposto no art. 19, da Resolução nº 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do PP 

caso novos fatos surjam. In verbis: 

Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 

(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente PP fora instaurado em razão da Digi-Denúncia 20190011828 (PR-RO-00005161/2019) realizada nesta 

PR-RO, aplique-se as disposições do art. 17, § 1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do 

supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 

juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para 

o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 

2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Após os procedimentos de praxe, em atenção a Diretriz 5 do Provimento CMPF 1, de 5 de novembro de 2015, remetam-se os autos 

a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93, 9º, §1º, da Lei 7.347/85 

e 17, § 2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

Em substituição legal  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00022368-2019| 

PORTARIA Nº 81, DE 7 DE AGOSTO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e no art. 22 da Lei nº 8.429/92; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que, embora findo o prazo de tramitação do procedimento preparatório nº 1.32.000.000551/2018-41, ainda não foi 

possível concluir a investigação. 

Determina a conversão do presente procedimento em inquérito civil, com a seguinte ementa: “Possível improbidade administrativa. 

Irregularidades na obra relativa à construção de 04 (quatro) escolas no município de Alto Alegre/RR, referente ao Termo de Compromisso nº 

23400010275201458 (PAR nº 32868/2014), firmado entre Alto Alegre/RR e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). TOMADA 

DE PREÇOS Nº 001/2015, realizada na gestão do ex-Prefeito JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA VIANA (2013-2016)”. 

Cumpram-se as diligências indicadas no despacho que determinou a conversão deste procedimento em inquérito civil. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 

inquérito civil. 
 

RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00022325-2019| 

PORTARIA Nº 85, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000183/2019-12, que tem por objeto 

intensificação do fluxo migratório de indígenas da etnia Pemon Taurepang, oriundos da Venezuela, para o território brasileiro. Apuração das providências 

adotadas; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC 75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000183/2019-12 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, mantendo-se o atual resumo. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 

Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

Cumpra-se o despacho apartado. 

 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00039411-2019| 

PORTARIA N° 485, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3298, 3299, 3318, 3319, 3332, 3333, 3354 e 3355, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

21ª/Lages Luciana Uller Marin (12 e 13 de agosto) 

46ª/Taió João Paulo Bianchi Beal (16 de agosto) 

70ª/São Carlos Silvana do Prado Brouwers (28 a 30 de agosto) 

25ª/Porto União Tiago Davi Schmitt (19 de agosto) 

30ª/São Bento do Sul Cássio Antonio Ribas Gomes (26 a 30 de agosto) 

39ª/Ituporanga Rafaela Denise da Silveira (16 de agosto) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

21ª/Lages Fabrício Nunes (12 e 13 de agosto) 

46ª/Taió Renata de Souza Lima (16 de agosto) 

70ª/São Carlos Mateus Minuzzi Freire da Fontoura Gomes (28 a 30 de agosto) 

25ª/Porto União Rodrigo Kurth Quadro (19 de agosto) 

30ª/São Bento do Sul Glauco José Riffel (26 a 30 de agosto) 

39ª/Ituporanga José Geraldo Rossi da Silva Cecchini (16 de agosto) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00039412-2019| 

PORTARIA N° 486, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3440 e 3441, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

61ª/Seara Naiana Benetti (a partir do dia 23 de agosto do corrente ano) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

61ª/Seara Guilherme Back Locks (23 de agosto de 2019 a 5 de junho de 2021) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00039414-2019| 

PORTARIA N° 487, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3197, 3198, 3206, 3207, 3222, 3223, 3258, 3259, 3270 e 3271, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

43ª/Xanxerê Marcionei Mendes (15 a 23 de agosto) 

62ª/Imaruí Victor Abras Siqueira (9 de agosto) 

74ª/Rio Negrinho Diogo Luiz Deschamps (5 e 13 de agosto) 

96ª/Joinville Nazareno Bez Batti (5 a 9 de agosto) 

8ª/Canoinhas Ana Paula Destri Pavan (20, 23 e 27 de agosto) 

6ª/Caçador Rafael Fernandes Medeiros (8 e 9 de agosto) 

8ª/Canoinhas Mariana Pagnan Silva de Faria (9 de agosto) 

25ª/Porto União Tiago Davi Schmitt (9 de agosto) 

61ª/Seara Naiana Benetti (9 de agosto) 

66ª/Pinhalzinho Douglas Dellazari (9 de agosto) 

64ª/Gaspar Andreza Borinelli (8 de agosto) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

43ª/Xanxerê Ana Cristina Boni (15 a 23 de agosto) 

62ª/Imaruí Sandra Goulart Giesta da Silva (9 de agosto) 

74ª/Rio Negrinho Roberta Trentini Machado Gonçalves (5 e 13 de agosto) 

96ª/Joinville Ricardo Paladino (5 a 9 de agosto) 

8ª/Canoinhas Mariana Pagnan Silva de Faria (20, 23 e 27 de agosto) 

6ª/Caçador Danielle Diamante (8 e 9 de agosto) 

8ª/Canoinhas Bianca Andrighetti Coelho (9 de agosto) 

25ª/Porto União Rodrigo Kurth Quadro (9 de agosto) 

61ª/Seara Guilherme Back Locks (9 de agosto) 

66ª/Pinhalzinho Edisson de Melo Menezes (9 de agosto) 

64ª/Gaspar Greicia Malheiros da Rosa Souza (8 de agosto) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00094491-2019| 

PORTARIA Nº 269, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

Autos n.º 1.34.001.003823/2018-81 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”; 

CONSIDERANDO  que  o  artigo  6.º,  inciso  VII,  da  Lei  Complementar  n.º75/93 estabelece competir ao Ministério Público da 

União “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio 

ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 

relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao  consumidor;  e  v)  outros  interesses  

individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.ºa possibilidade de 

conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.003823/2018-81 tem por objeto apurar eventuais prática 

discriminatórias aos portadores de HIV e tuberculose presentes em documentos oficiais da Congregação Cristã no Brasil; 

CONSIDERANDO que, no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias sem que estejam presentes 

elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

RESOLVE,  com  base  no  artigo  6.º,  inciso  VII,  alínea  “d”,  da  Lei Complementar  n.º  75/93,  e  no  exercício  de  suas  funções  

institucionais, INSTAURAR, através  da  presente PORTARIA,  diante  do  que  preceituam  os  artigos  4.º  e  12,  da Resolução  n.º  23,  do  Conselho  

Nacional  do  Ministério  Público,  INQUÉRITO  CIVIL tendo por objeto apurar eventuais práticas discriminatórias aos portadores de HIV e tuberculose 

presentes em documentos oficiais da Congregação Cristã no Brasil; 
FICA DETERMINADO, ainda: 

a) que sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único; 

b) a comunicação, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

os fins dos artigos 6. e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil, nos termos do 

Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

c) a publicação da presente Portaria, inclusive na forma do que preceitua oartigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da 

Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

LISIANE BRAECHER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00094474-2019| 

PORTARIA Nº 270, DE 15 DE AGOSTO DE 2019 

 

Autos n.º 1.34.012.000380/2018-47 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6.º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n.º 1.34.012.000380/2018-47 tem por objeto apurar eventual irregularidade na 

acessibilidade digital do site aplicativo da empresa Gol Linhas Aéreas S/A. 

CONSIDERANDO que, no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias sem que estejam presentes 

elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 

institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar eventual irregularidade na acessibilidade digital do site aplicativo da empresa Gol 

Linhas Aéreas S/A. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) que sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único; 
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b) a comunicação, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

os fins dos artigos 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil, nos termos do 

Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

c) a publicação da presente Portaria, inclusive na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da 

Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

LISIANE BRAECHER 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00035816-2019| 

PORTARIA Nº 138, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Designa a Procuradora da República ANTONÉLIA CARNEIRO SOUZA para 

responder pelos feitos urgentes do 2º Ofício Criminal da Procuradoria da 

República em Sergipe, no dia 27 de setembro 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 ANTONÉLIA CARNEIRO SOUZA para responder pelos feitos urgentes do 2º Ofício 

Criminal da Procuradoria da República em Sergipe, no dia 27 de setembro de 2019, em razão do afastamento da titular, a Procuradora da República 

GABRIELA BARBOSA PEIXOTO, 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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00005715-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

CIVIL. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 6º, inciso 

VII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir dos elementos de informação constantes 

Procedimento Preparatório nº 1.36.001.000229/2018-63, a fim de verificar a possibilidade de acolhimento do pedido da Professora indígena Creuza 

Krahô. 

Para tanto, considera o teor dos elementos de informação presentes no referido Procedimento Preparatório. 

DETERMINA seja: 
(a) autuado o procedimento, com base nos documentos e anexos referidos; 

(b) o feito secretariado pelo servidor Eduardo Rezende Ferreira, Técnico do Ministério Público da União, matrícula nº 25836; 

(c) publicada a Portaria no Diário do Ministério Público Federal eletrônico e por meio de fixação no local de costume desta unidade; 

(d) comunicada ao Órgão de Coordenação e Revisão respectivo a instauração do presente Inquérito Civil. 
 

ERON FREIRE DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00017382-2019| 

PORTARIA N° 69, DE 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos Procedimento 

Preparatório n.° 1.36.000.000087/2019-25; 

CONSIDERANDO informações de que licenças capacitação e a liberação para trabalho remoto estão sendo concedidas aos servidores 

do IFTO de maneira irregular; 

CONSIDERANDO que, na última diligência realizada, oficiou-se ao IFTO requisitando que informasse quantos pedidos de licença 

capacitação foram deferidos na modalidade à distância nos anos de 2018 e 2019, apresentando os respectivos processos, e que encaminhasse a lista de 
servidores que realizam seu trabalho por meio de trabalho remoto, com seu respectivo controle de ponto; 

CONSIDERANDO que, em resposta, o IFTO encaminhou as documentações solicitadas em arquivo que totaliza 3.431 (três mil 
quatrocentos e trinta e uma) páginas (fls. 332/3763); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas irregularidades na concessão de licença capacitação e trabalho 

remoto a servidores do Instituto Federal do Tocantins – IFTO. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem 

acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Em seguida, a assessoria desta PRDC-TO deverá realizar tabelas, uma referente a 2018 e outra a 2019, com as seguintes informações: 

nome do servidor que realizou capacitação, período de concessão, câmpus ao qual vinculado e o número do processo. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do inquérito civil conclusos para análise. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão  
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