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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00000299-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Designa Promotores de Justiça para a função eleitoral de primeiro grau no biênio 

2020-2021. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos 

artigos 72 e 77 da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, considerando a indicação formulada pela Procuradora-Geral de Justiça do Estado do 
Acre no OF/0776/2019/GAB-PGJ, resolve: 

Art. 1º DESIGNAR os Promotores de Justiça abaixo para atuarem perante as Zonas Eleitorais correlacionadas, no biênio 2020-2021. 

 

Promotor(a) designado(a) Função  Zona  Início  Término  

Francisco José Maia Guedes Promotor Eleitoral 1ª 31/1/2020 31/12/2021 

Efrain Enrique Mendoza 

Mendivil Filho 

Promotor Eleitoral 

Substituto 

1ª 9/1/2020 31/12/2021 

Júlio Cesar de Medeiros Silva Promotor Eleitoral 

Substituto 

2ª 9/1/2020 31/12/2021 

Thalles Ferreira Costa Promotor Eleitoral 

Substituto 

3ª 9/1/2020 31/12/2021 

Juliana Barbosa Hoff Promotora Eleitoral 

Substituta 

4ª 9/1/2020 31/12/2021 

Manuela Canuto de Santana 

Farhat 

Promotora Eleitoral 

Substituta 

5ª 9/1/2020 31/12/2021 

Rodrigo Fontoura de Carvalho Promotor Eleitoral 

Substituto 

6ª 9/1/2020 31/12/2021 

Daisson Gomes Teles Promotor Eleitoral Substituta 7ª 9/1/2020 31/12/2021 
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Eliane Misae Kinoshita Promotora Eleitoral 

Substituta 

8ª 9/1/2020 31/12/2021 

Ricardo Coelho de Carvalho Promotor Eleitoral 9ª 31/1/2020 31/12/2021 

Tales Fonseca Tranin Promotor Eleitoral 

Substituto 

9ª 9/1/2020 31/12/2021 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

FERNANDO JOSÉ PIAZENSKI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00000332-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 

Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal: 

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

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 

e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 

7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 

ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Procedimento Preparatório n.º 1.10.000.000224/2019-38, instaurado a partir de 

representação formulada pelo Comitê Executivo Ariston Ferreira da Cunha, noticiando a falta de prestação de contas de recursos federais repassados a 

Escola Estadual Rural de Ensino Fundamental e Médio Ariston Ferreira da Cunha, ocorridos na gestão da senhora Joelma da Conceição Costa Pereira, 

nos anos de 2014 e 2015. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Apurar a falta de prestação de contas de recursos federais repassados, pelo FNDE, a Escola Estadual Rural de Ensino Fundamental e 

Médio Ariston Ferreira da Cunha, ocorrida na gestão da senhora Joelma da Conceição Costa Pereira, nos anos de 2014 e 2015. 

Registre-se. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 
 

JOEL BOGO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00000300-2020| 

PORTARIA N° 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2019 
 

Dispensa Promotor de Justiça da atuação perante a 5ª Zona Eleitoral do Estado do 

Acre. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos 

artigos 72 e 77 da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, considerando o teor do OF/Nº 007/2020/GAB-PGJ, da lavra da Procuradora-Geral 

de Justiça do Estado do Acre, resolve: 

Art. 1º DISPENSAR o Promotor de Justiça Flávio Bussab Della Líbera do encargo de Promotor Eleitoral exercido perante a 5ª Zona 

Eleitoral do Estado do Acre. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

FERNANDO JOSÉ PIAZENSKI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00000329-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 

Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal: 

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

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 

e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 

7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 
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Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 

ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato n.º 1.10.000.000493/2019-02, autuada a partir de representação 

formulada pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre, relatando a suposta ausência de prestação de contas de recursos federais 

repassados, pelo FNDE, à Escola Estadual Rural de Ensino Fundamental e Médio Nova Esperança, referente ao exercício de 2015. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Apurar a falta de prestação de contas de recursos federais repassados, pelo FNDE, à Escola Estadual Rural de Ensino Fundamental e 

Médio Nova Esperança, referente ao exercício de 2015. 

Registre-se. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 

 

JOEL BOGO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00000331-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 

Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal: 

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

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 

e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 

7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 

ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Procedimento Preparatório n.º 1.10.000.000238/2019-51, instaurado para apurar a 

regularidade da execução do Contrato de Repasse n.º 787736/2013/Ministério do Esporte/CAIXA, cujo objeto é a reforma e ampliação do Ginásio 

Poliesportivo de Assis Brasil/AC. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Apurar a regularidade da execução do Contrato de Repasse n.º 787736/2013/Ministério do Esporte/CAIXA, cujo objeto é a reforma 

e ampliação do Ginásio Poliesportivo de Assis Brasil/AC. 

Registre-se. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 

Como diligências iniciais, determino a reiteração do Ofício n.º 362/2019-MPF/PRAC/GABPR4, enviado à Prefeitura de Assis 

Brasil/AC. 

 

JOEL BOGO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00000424-2020| 

PORTARIA Nº 20, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, 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, alterada pela Resolução nº 106/2010, 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. 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos interesses difusos e coletivos, nos 

termos da legislação acima apontada. 

Considerando que foi autuada a presente Notícia de Fato no âmbito desta Procuradoria da República em Alagoas em razão do 

desmembramento do Inquérito Civil nº 1.11.000.000649/2018-29, cujo objeto refere-se à obtenção de linha de crédito pelos empreendedores da região 

do bairro do Pinheiro, em Maceió/AL. 

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos, especialmente o direito à assistência social, insere-se entre as funções 

institucionais do Ministério Público Federal, estando prevista no art. 6.º, VII, a, c e d, da Lei Complementar 75/93 (Lompu). 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de realização de novas diligências para melhor 

apreciação dos fatos investigados, visando à resolução da questão em exame nos autos. 
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RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL a presente Notícia de Fato 1.11.000.000462/2019-14, determinando: 

1 – Autue-se como IC, inserindo a presente portaria na primeira folha dos autos; 

2 Dê-se conhecimento da instauração deste IC à PFDC (art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, do 

CSMPF), mediante remessa desta portaria; 

3 – Outrossim, adote-se a providência constante no despacho nº 350/2019/MPF/PR-AL-8ºOfício. 

 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00001436-2020| 

PORTARIA Nº 328, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.16.000.000023/2019-17 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no exercício de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar nº 

75/1993; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações angariadas, a fim de obter elementos para o convencimento do 

Ministério Público acerca das eventuais medidas que deverão ser adotadas no caso; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Autor da representação: Rogério Lopes 

Envolvido: Conselho Federal de Medicina 

Objeto: Apurar a legalidade do ato do profissional de enfermagem na realização de perícia que especifica, bem como a licitude da 

oferta de cursos de enfermagem forense pelas instituições de ensino superior. 

Autuem-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil público; 

Altere-se a capa destes autos para que conste como objeto do feito o descrito retro; 

Inclua-se o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito Federal; 

 

FELIPE FRITZ BRAGA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00000955-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do art. 

79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 

23/11/2015), atendendo à indicação feita pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa deste Estado, por meio do ofício SPGA nº 
1/2020, RESOLVE: 

DESIGNAR os(as) Promotores(as) de Justiça infrarrelacionados(as) para o exercício da função eleitoral no período e localidade 
especificados abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO 
PROMOTOR(A) DE 

JUSTIÇA 
JUSTIFICATIVA  

1 7ª Baixo Guandu  
07/01/2020 a 

06/01/2022 

José Eugênio Rosetti 

Machado 

Título de Eleitor: 

2017561406 

Início de biênio 

2 10ª Ibatiba 
16/01/2020 a 

15/01/2022 

Andréa Heidenreich Melo 

Título de Eleitor: 

967404480256 

Início de biênio 

3 12ª Alfredo Chaves 
13/01/2020 a 

30/01/2020 

Robson Sartório Cavalini 

Título de Eleitor: 

18033711473 

Férias da titular 

4 13ª Guaçuí 
07/01/2020 a 

06/01/2022 

Gino Martins Borges 

Bastos 

Título de Eleitor: 

061595260388 

Início de biênio 

5 13ª Guaçuí 
07/01/2020 a 

31/01/2020 

Neuza Gonçalves Soares 

Mação 

Título de Eleitor: 

004693621406 

Férias do titular 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5338
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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6 19ª Muniz Freire 
09/01/2020 a 

08/01/2022 

Elion Vargas Teixeira 

Título de Eleitor: 

22812014414 

Início de biênio 

7 19ª Muniz Freire 
08/01/2020 a 

15/01/2020 

Roger Guimarães de Melo 

Barreto 

Título de Eleitor: 

087933250302 

Férias do titular 

8 21ª São Mateus 
07/01/2020 a 

30/01/2020 

Elias Gomes Zam 

Título de Eleitor: 

029406701465 

Férias do titular 

9 24ª Guarapari 
29/02/2020 a  

28/02/2022 

Valéria Barros Duarte de 

Morais 

Título de Eleitor: 

017452861449 

Início de biênio 

10 26ª Serra 
07/01/2020 a 

16/01/2020 

Carolina Cassaro Gurgel 

Título de Eleitor: 

020373811430 

Férias do titular 

11 27ª 
Conceição da 

Barra 

13/01/2020 a 

05/02/2020 

Carlos Eduardo Rocha 

Barbosa 

Título de Eleitor: 

113751860396 

Férias do titular 

12 32ª Vila Velha 
07/01/2020 a 

20/01/2020 

João Eduardo Grimaldi da 

Fonseca 

Título de Eleitor: 

57480150205 

Férias da titular 

13 34ª Cariacica 
07/01/2020 a 

17/01/2020 

Delano Oliveira Bersan 

Título de Eleitor: 

132444560299 

Férias do titular 

14 37ª 
São Gabriel da 

Palha 

07/01/2020 a 

30/06/2020 

Hudson Colodetti Beiriz 

Título de Eleitor: 

026318911414 

Substituição do  

titular 

15 40ª 
Venda Nova do 

Imigrante 

13/01/2020 a 

17/01/2020 

Andréa Heidenreich Melo 

Título de Eleitor: 

967404480256 

Férias da titular 

Item Zona Município Período Promotor(a) de Justiça Justificativa  

16 48º 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

07/01/2020 a 

17/01/2020 

Indira Diwali 

Título de Eleitor: 

15180981406 

Férias do titular 

17 59ª Serra 
08/01/2020 a  

07/01/2022 

Clarissa Lira Martins 

Título de Eleitor: 

022625301457 

Início de biênio 

 
Ficam convalidados os atos praticados no período antecedente a esta Portaria. 

Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. 

Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 

ANDRÉ PIMENTEL FILHO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-SAM-ES-00000066-2020| 

PORTARIA Nº 23, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Instaura Procedimento Administrativo de Acompanhamento a fim de verificar o 

cumprimento, pelo Município de Jaguaré/ES, dos termos do acordo homologado 

pela sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0020477-

82.2017.4.02.5003. - (1ª CCR). 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada, 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 - Foi firmado um acordo nos autos da Ação Civil Pública n.º 0020477-82.2017.4.02.5003, com o Município de Jaguaré, para 

implementação e regular funcionamento do ponto eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema único de Saúde e, de modo 

especial, dos médicos e odontólogos, consistentes nas seguintes obrigações: 

a) providenciar o imediato e regular funcionamento de registro eletrônico de frequência (preferencialmente biométrico) dos médicos 

e odontólogos vinculado ao Sistema Único de Saúde; 
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b) determinar a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, inclusive hospitais públicos, 

unidade de pronto atendimento, postos de saúde, postos do “Programa Saúde da Família” e outras eventualmente existentes, de quadros que informem 

ao usuário , de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele dia, sua especialidade e o horário de 

início e de término da jornada de trabalho de cada um deles, informando que o quadro de registro de frequência estará disponível para consulta por 
qualquer cidadão; 

c) determinar às unidades de saúde que seja disponibilizado para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência dos 

profissionais que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo ao Sistema Único de Saúde; 

d) estabelecer rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto nos itens anteriores, sob pena de responsabilidade pelas 
ilegalidades que vierem a ocorrer. 

Requer a fixação de multa, com intimação pessoal do prefeito de Jaguaré, que deverá, desde logo, ser alertado que o descumprimento 
da decisão poderá caracterizar a prática do crime tipificado no art.1º, XIV do DL nº 201/67, bem como das seguintes condições: 

1 - Que há necessidade de se verificar o efetivo cumprimento dos termos do acordo citado acima, com a juntada dos documentos 

encaminhados para comprovação deste; 

2 -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, inciso III e VI, da Constituição Federal; 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); 

3 - Que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 5º, inciso V, 

alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

4 - Que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das 

cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que 

enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, Resolução CNMP nº 174/2017); 

 RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo 

Temático em epígrafe. 

DETERMINA ainda: 

A - a inclusão no Sistema Único, se já não constar, dos seguintes interessados/partes: Município de Jaguaré/ES; 

B - Ao setor jurídico para verifique, em 30 (trinta) dias, o trânsito em julgado da sentença; 

C - em caso positivo, faça-se os autos conclusos para a expedição de ofício ao Município de Jaguaré para que forneça informações 

atualizadas, com documentos comprobatórios, sobre o cumprimento dos termos do acordo homologado pela sentença proferida, em especial, os relatórios 

de pontos mensais dos médicos e odontólogos desde o trânsito em julgado; 

D - em caso negativo, mantenha-se os autos no setor jurídico para nova verificação a cada 60 (sessenta) dias; 

E - o prazo de finalização inicial deste procedimento de 01 (um) ano. 

Designo para secretariar o presente procedimento a servidora Lidiane Loureiro Altoé, sem prejuízo de outro servidor em substituição. 

Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais 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. 
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 

Procuradora da República 

Em substituição 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000118-2020| 

  PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 
 

  O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

  CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000040/2019-32, que apura possíveis irregularidades no 

fornecimento de medicamentos que compõem o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher do Município de Imperatriz/MA, tais como 

contraceptivos orais e injetáveis, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma. 

  Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

  Providencie-se a publicação desta portaria, comunicando a 1ª CCR.  Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 
 

JOSE MARIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000117-2020| 

  PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 
 

  O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 
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  CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000050/2019-78, que apura irregularidades no Processo 

Licitatório nº 018.001.001.2018/CPL do município de Vila Nova dos Martírios/MA, que visa contratação de empresa de engenharia para conclusão dos 

serviços remanescentes de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, constando nos autos que a empresa INTERENGE 

CONSTRUÇÃO LTDA venceu a Concorrência Pública nº 003/2014, foi contratada, porém, não completou o serviço. 

  Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

  Providencie-se a publicação desta portaria, ficando dispensada a comunicação à 5ª CCR, conforme OFÍCIO-CIRCULAR nº 

22/2018/5ª CCR/MPF.  Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema informatizado de cadastramento. 

 

JOSE MARIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00000107-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento de suas atribuições institucionais, 

conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei Complementar nº 75, de 1993; 

CONSIDERANDO a determinação constante do artigo 8º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, no sentido de ser o procedimento administrativo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma 

continuada, políticas públicas ou instituições; 

CONSIDERANDO a promoção de arquivamento do IC – 1.20.001.000097/2018-30, em que se apurava possíveis irregularidades na 

obra pública do centro de educação infantil chapeuzinho vermelho em Mirassol D’Oeste; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 01/2019, formulado pelo GT interinstitucional PROINFÂNCIA no âmbito da 1ª e 5ª CCR, 

cujo propósito é estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional  de  Reestruturação  e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), que visa assegurar o acesso de crianças a creches e pré-escolas, bem como 
a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do artigo 8º, II, para acompanhamento do desfecho do 

programa Proinfância no município de Mirassol D’Oeste/MT, especialmente quanto ao Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho e o efetivo 

funcionamento da escola. 

Comunique-se à 1ª CCR da instauração do presente PA de acompanhamento, via Sistema Único. 

Registros de praxe. 
 

BERNARDO MEYER CABRAL MACHADO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-CRA-MS-00000107-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 
 

6ª CCR – POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 2º 

Ofício da Procuradoria da República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pela observância e pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública quanto aos princípios constitucionais relativos à saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos 
do art. 129, II da Constituição Federal e do art. 5º, I, caput, e V, “a”, da Lei Complementar 75/93; 

Considerando a atribuição do Ministério Público para a promoção de inquérito civil e ajuizamento de ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, consoante o disposto no art. 129, inc. III, da Constituição Federal 
de 1988; 

Considerando que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) tem como 

principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 

garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização 
e suas instituições (art. 2º, anexo I, do Decreto nº 6.040/2007); 

Considerando que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV da Constituição), diretriz que deve guiar a interpretação dos 
demais preceitos constitucionais; 

Considerando as atribuições do 2º Ofício desta Procuradoria da República sobre os procedimentos relativos aos direitos das 

comunidades tradicionais, das populações indígenas, das minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; 

Considerando que em Corumbá/MS existem comunidades quilombolas ainda em processo de reconhecimento, em especial a 

Comunidade Quilombola Família Campos Correia, que está localizada em uma área considerada de risco geológico, identificada e classificada deste 
modo, com laudo da Defesa Civil de Corumbá/MS; 

Considerando que a comunidade supra é circundada por outros imóveis, possuindo apenas uma estreita saída para seus membros, 

fator que embaraça a prestação de serviços assistências a comunidade, razão pela qual instaurou-se o Inquérito Civil 1.21.004.000010/2014-33, que 
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possui o seguinte objeto: “Verificar a situação da comunidade Quilombola Família Campos Corrêa que se encontra sem serviços básicos como energia 

elétrica, água e coleta de lixo”; 

Considerando que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública n° 5000669-46.2018-4.03.6004, procedimento que 

tramita na 1° Vara da 4° Subseção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, a partir do arquivado Inquérito Civil 

1.21.004.000001/2012-81, objetivando compelir o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a iniciar e finalizar o procedimento de 

regularização fundiária, promovendo o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID); 

Considerando que aportou nesta Procuradoria da República o Ofício n° 1183/2020/SR(16)MS-G/SR(16)MS/INCRA-INCRA (PRM-

CRA-MS-00000080.2020), oriundo do INCRA, encaminhando o Relatório Parcial – RTID Comunidade Quilombola Família Campos Correia, 

documento que visa subsidiar as possíveis ações do MPF, propondo, como medida de segurança para a comunidade, por estar instalada em área de risco 

geológico, a realocação dos membros da Comunidade Quilombola Campos Correia para uma área segura, apontando alternativas viáveis ao Poder Público 

para realizar a realocação e compensação de área; 

Considerando que, nos temos do art. 9º da Resolução CNMP 174/2017, o procedimento administrativo será instaurado por portaria 

sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil: 

DETERMINA: 

1) a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, nos termos do inciso IV do art. 8º e do art. 9º, da Resolução 

CNMP nº 174/2017, vinculado à 6º CCR e eletrônico; 

2) a remessa dos autos ao Setor Jurídico desta PRM, para que proceda aos registros e formalidades pertinentes, anotando no Sistema 

“Único” o seguinte objeto: “6ª CCR – Apurar possibilidade de ampliação de área e compensação de área para a Comunidade Quilombola Campos Correa, 

de Corumbá/MS, que está localizada em área de risco geológico, identificando terrenos geologicamente seguros que permitam sua reprodução cultural, 

social e econômica”; 

3) a publicação e comunicação desta instauração à 6º CCR, para os fins previstos no art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017. 

Como diligência inaugural, determino a expedição de ofício ao Prefeito de Corumbá/MS, encaminhando cópia do Ofício n° 

1183/2020/SR(16)MS-G/SR(16)MS/INCRA-INCRA (PRM-CRA-MS-00000080.2020), solicitado que se manifeste sobre o relatório do INCRA. No 

mais, encaminhe-se cópia do ofício à Procuradoria-Geral do Município de Corumbá e à Secretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, para 

conhecimento e providências. Prazo de 20 (vinte) dias. 

Designo a servidora Isis Larissa Nóbrega Macêdo para secretariar os trabalhos deste procedimento. 

 

MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-CRA-MS-00000123-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000080/2019-04 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 1º 

Ofício da Procuradoria da República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, 

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

indisponíveis; 

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

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

o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

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

CONSIDERANDO, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura de ação civil por atos de improbidade 

administrativa, e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 

necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 

respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar a ocupação irregular, inicialmente do lote nº 192 do PA 

São Gabriel, e que após a resposta do INCRA (PRM-CRA-MS-00009094/2019) verificou-se que se trata na verdade do Lote nº 164 do PA São Gabriel, 

conforme certidão da assessoria (PRM-CRA-MS-00009094/2019); 

CONSIDERANDO que a servidora Caroline Guedes Souza colheu informação no sentido de que “o lote da Sra. Rose não está 

cadastrado no INCRA” e que lhe foi relatado que “o INCRA deu o lote nº 126 do PA São Gabriel para Joana e que esta foi embora para Ladário, para a 

casa que era de Rose, e que Rose foi para o lote nº 126 e construiu duas peças de material” (PRM-CRA-MS-00009797/2019); 

CONSIDERANDO, a proximidade do vencimento do prazo de tramitação válida do Procedimento Preparatório e que ainda se faz 

necessária a análise das informações para se decidir as providências cabíveis quanto às duas circunstâncias acima relatadas, ambas relacionadas à 

necessidade de instar o INCRA a atuar efetivamente no Projeto de Assentamento São Gabriel; 

DETERMINO a conversão deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o encaminhamento do feito ao setor 

jurídico desta Procuradoria da República para registro da presente portaria em livro próprio, autuando-o junto à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

afixando a portaria em local de costume e encaminhando-a para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da 

Resolução CNMP nº 23/2007, registrando, ademais, as seguintes informações na capa dos decorrentes autos e no Sistema ÚNICO: 

Objeto da investigação: “1ª CCR – Assegurar atuação no INCRA para apurar eventuais irregularidades na ocupação dos Lotes nº 126 

e 164 do Projeto de Assentamento São Gabriel, em Corumbá/MS”. 

Como primeira providência, determino a expedição de ofício ao INCRA/MS, nos termos do Ofício nº 871/2019, solicitando que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe as medidas adotadas acerca do relatado, mas desta vez, fazendo constar a informação de que se trata do lote nº 164, e 
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não do lote nº 192, como fora anteriormente solicitado por equívoco. Encaminhe-se também cópia da certidão PRM-CRA-MS-00009797/2019, que 

deverá ser juntada a este feito, requisitando a realização de vistoria no lote nº 126. Por fim, encaminhe-se cópia desta portaria de instauração, para 

conhecimento. 

Fica designada para secretariar os trabalhos, enquanto vinculada a este Gabinete, a servidora Caroline Guedes Souza, técnica 

administrativa lotada nesta Procuradoria da República. 

Dê-se ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do sistema Único. 

 

MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-CRA-MS-00000114-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 
 

4ª CCR – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Procedimento Preparatório nº 

1.21.004.000056/2019-67 Objeto: “Apurar a possibilidade de concessão de 

TAUS, em área da APA Baía Negra, em Ladário/MS, à Sra. Dirce de Campos 

Padilha. ”Portaria de conversão DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM 

INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 2º 
Ofício da Procuradoria da República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pela observância e pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 2º, da Lei Complementar 75/1993); 

Considerando que compete ao Ministério Público da União promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício 

das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, 

bem como de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a 

reparação dos danos causados (Lei Complementar nº 75/1993, art. 6º, XIX); 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo; 

Considerando a atribuição do Ministério Público para a promoção de inquérito civil e ajuizamento de ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, consoante o disposto no art. 129, inc. III, da Constituição Federal 
de 1988; 

Considerando que o procedimento preparatório deverá ser concluído em 90 (noventa) dias, prorrogável uma vez por igual período, 

sendo que ao término deverá o membro do Ministério Público proceder à promoção do arquivamento, convertê-lo em inquérito civil ou ajuizar ação civil 
pública; 

Considerando que o presente procedimento foi instaurado a partir de solicitação do Conselho Gestor da APA, que informou que 

Cleiton de Arruda (Tobá) e Junior Menacho da Silva (Bebel), casal residente na APA, estariam causando problemas aos demais integrantes da comunidade 
da unidade de conservação, tendo o Conselho Gestor dado parecer negativo ao casal para concessão do TAUS; 

Considerando que no decorrer das apurações foi verificado que o Cleiton de Arruda (Tobá) e Junior Menacho da Silva (Bebel) não 
se encontram mais morando na APA Baía Negra; 

Considerando que a casa habitada pelo casal era ocupada anteriormente pelo morador Fábio Nalon (TAUS 15/2011), que foi 
assassinado, e por sua esposa Dirce de Campos Padilha; 

Considerando que, após a morte do Sr. Fábio Nalon, a Sra. Dirce deixou o imóvel, e o TAUS 15/2011 foi cancelado pela SPU; 

Considerando que o Conselho Gertor da APA, por meio do Ofício nº 24/CGABN/2019, informou o interesse da Sra. Dirce em voltar 
à APA, bem como emitiu parecer positivo para seu retorno; 

Considerando que o prazo para o encerramento do citado procedimento findou e este não poderá mais ser renovado segundo a 
normativa vigente; 

Considerando a necessidade de continuar com as investigações a fim de carrear aos autos mais elementos de convicção; 

Considerando o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva 

ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000056/2019-67 em Inquérito Civil, nos termos do § 4º do art. 2º da 

Resolução CSMPF nº 23/2007, no âmbito da 4º Câmara de Coordenação de Revisão, anotando na capa dos autos e no sistema “Único” o seguinte objeto: 
“4ª CCR –  Apurar a possibilidade de concessão de TAUS, em área da APA Baía Negra, em Ladário/MS, à Sra. Dirce de Campos Padilha.”; 

2) o cumprimento das formalidades legais em relação à presente portaria, com a respectiva publicação; 

3) a expedição de ofício à SPU/MS, com cópia do Ofício nº 24/CGABN/2019 (PRM-CRA-MS-00005498/2019), solicitando que, a 

fim de analisar a possibilidade de concessão de TAUS à Sra. Dirce de Campos Padilha, CPF Nº 58002561104, RG Nº 463569-SSP/MS, seja realizado 
estudo de seu perfil sócio-econômico. Prazo: 60 (sessenta) dias. 

Após, tornem os autos conclusos. 
 

MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00001186-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 

 

PP 1.22.000.003405/2019-03. (autos eletrônicos) 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; 

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

b) considerando o disposto no art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 

c) considerando que o presente procedimento apura representação sobre suposta irregularidade de instalação de quebra-molas na BR-

262, próximo à Usina Térmica de Igarapé, em Betim/MG, em trecho rodoviário sob a administração da ANTT, concedido à empresa CONCEBRA; 

d) considerando que, por força da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, em especial seus artigos 4º, II e § 1º, e 5º, o procedimento 

preparatório serve apenas à realização de diligências breves para subsidiar a adoção de alguma das providências listadas no artigo 4º, incisos I a VI, da 

Resolução; 

RESOLVE converter este procedimento em inquérito civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no artigo 

6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 

a) registro no sistema informatizado da PRMG da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 

b) comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração deste inquérito civil, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87 

do CSMPF; 

c) expedição de Ofícios para a ANTT e a CONCEBRA, conforme despacho proferido na presente data. 

 

LAENE PEVIDOR LANÇA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00000090-2020| 

PORTARIA Nº 33, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 

titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 

8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõe o artigo 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução nº 

87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de apurar a ocupação irregular de ilha fluvial no Rio Doce, com suposto dano ambiental associado à 

referida ilha (desmate) e à APP naquele ponto da margem, além de prestação de informação falsa para SEMAD por parte do representado. 

RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.009.000091/2019-07, fruto de conversão do procedimento preparatório de mesmo 

número e determina: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 

b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial. 

 

FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00000821-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

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

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

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

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

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

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

coletivos; 

Considerando o recebimento de representação tendo por objeto a apuração de suposto esquema de desvio de dinheiro público 

envolvendo servidores públicos federais do Instituto Evandro Chagas e empresas privadas, que vem ocorrendo no chamado Centro de novações 

Tecnológicas (CIT), vinculada a Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas (Ananindeua/PA); 
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Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 

avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades no Instituo Evandro 

Chagas; 

Determina-se inicialmente: 

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000192-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Notícia de Fato nº 1.24.003.000288/2019-13 

 

O Dr. Djalma Gusmão Feitosa, Procurador da República atuante na PRM Patos/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, a Notícia 

de Fato em epígrafe em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no ato de Adesão do Município de Junco do Seridó-PB à Ata 

de Registro de Preços nº 14/2018 da Prefeitura de Boqueirão-PB. 

Determinar, de imediato, a seguinte providência: 

Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

Considerando o Ofício-Circular nº 22/2018/5ªCCR/MPF, fica dispensado o envio de comunicação eletrônica por meio do Sistema 

Único à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-LDB-PR-00000177-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o Procedimento Preparatório 

autuado sob o nº 1.25.005.000342/2019-73 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: 

Apuração de possível ato de improbidade administrativa praticado, em tese, pelo Deputado Federal Emerson Petrivi (mais conhecido 

como "Boca Aberta"). eis que, em exercício do mandato, utilizou carro particular com placas exclusivas da Câmara dos Deputados, em afronta ao Decreto 

9.287/2018, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Além do mais, o carro 

do parlamentar possuía cores idênticas às da Polícia Militar do Paraná e giroflex vermelho, o que também é proibido pela legislação de trânsito. 

Art. 6º É vedado: 

(...) VII - o uso de placa não oficial em veículo oficial ou de placa oficial em veículo particular, ressalvado o disposto no § 1º. 

ASSUNTO/TEMA: 10011 - Improbidade Administrativa 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: 

Emerson Petrivi 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: SIGILOSO 

Determino que seja solicitada a publicação da presente portaria via Sistema Único do MPF, conforme previsto no art. 4º, VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 

Por sua vez, não há obrigação de comunicar a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, motivo pelo qual abstenho-me de 

comunicá-la, com fundamento na Tabela de Prazos de Procedimento Extrajudiciais no MPF (versão atualizada em 05 jan. 2019), divulgada pela Secretaria 

Jurídica e de Documentação - SEJUD/PGR. 

 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00000206-2020| 

EXTRATO DE TAC  

 

Título: TAC 01/2019 celebrado entre MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL X MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU X SAMP 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Termo de Ajustamento de Conduta 01/2019, firmado em 06/12/2019, nos autos nº 1.25.003.004730/2018-62. 

Partes proponentes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelos Procuradores da República Alexandre Halfen da Porciúncula e Juliano 

Baggio Gasperin, e MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, representado pelo Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro e pelo Procurador do 
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Município Edson Marcos Braz. Compromissada: SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 02.810.894/0001-00, com sede na BR-277, Km 

687,6, Serra do Mico, São Miguel do Iguaçu/PR, CEP 85.877-000, representada por PAULO GUSTAVO GORSKI. Objeto: retomada parcial da obra, 

com a correção dos vícios apontados, referentes às Avenidas José Maria de Brito, Ranieri Mazzili e Pedro Basso. Prazo para conclusão: 210 (duzentos e 

dez) dias, contados a partir de 10 (dez) dias da aprovação da reprogramação pela Caixa Econômica Federal e emissão de empenho pelo Município de 

Foz do Iguaçu. Texto integral do TAC e seus anexos encontram-se à disposição na Procuradoria da República de Foz do Iguaçu/PR, para quaisquer 

interessados. 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00000195-2020| 

EXTRATO DE TAC - TERCEIRO TERMO ADITIVO 

 

Título: TAC 02/2018 - Terceiro Termo Aditivo: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL X MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU X 

ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA. Aditamento ao Termo de Ajustamento de Conduta 02/2018, firmado em 16/012/2019, nos autos nº 

1.25.003.002718/2016-51. Partes proponentes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelos Procuradores da República Alexandre Halfen 

da Porciúncula e Juliano Baggio Gasperin, e MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, representado pelo Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro e 

pelo Procurador do Município Edson Marcos Braz. Compromissada: ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ 78.106.754/0001-18, com 

sede na Avenida Tancredo Neves, 3.257, Porto Belo, Foz do Iguaçu/PR, representada por INÁCIO COLOMBELLI. Objeto: Prorrogar em 30 (trinta) 

dias, encerrando-se em 06/02/2020, o prazo para execução total dos serviços, bem como fixar o dia 07/03/2020 como prazo máximo para entrega do 

termo definitivo de conclusão e entrega da obra. Texto integral do TAC e seus aditivos encontram-se à disposição na Procuradoria da República de Foz 

do Iguaçu/PR, para quaisquer interessados. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00001021-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.035, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº. 1.26.000.004144/2019-91 

 

Cuida-se de notícia de fato autuada a partir de representação formulada pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do 

Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo, em face do Ministro da Saúde, por não conferir representação indígena na composição do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional para avaliação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, designado pela Portaria nº 2.140, de 12 de agosto de 

2019. 

Em linhas gerais, de acordo com a organização noticiante, por não prever assento para os povos indígenas, a referida portaria pode 

dar ensejo a diagnóstico situacional e propostas que vão ao encontro de interesses do governo federal, porém em desfavor das especificidades e do 

aperfeiçoamento da saúde indígena. 

Sustenta afronta ao art. 6º, da Convenção nº 169, sobre povos indígenas e tribais, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que prevê obrigatoriedade de consulta prévia e informada aos povos indígenas sempre que 

previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los. 

É o que importa relatar. 

Questiona a representante, em linhas gerais, o teor da Portaria nº 2.140/GM/MS, de 12/08/2019, do Ministro da Saúde, por não prever 

representação indígena, muito menos paritária, em relação aos 8 (oito) componentes titulares, cada um da seguinte origem: Gabinete do Ministro, 

Secretaria-Executiva, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Secretaria Especial de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência da 

República, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretários 

Municipal de Saúde. 

Realizada pesquisa na base nacional de dados do MPF a fim de identificar eventual atuação deste órgão ministerial em relação ao 

fato noticiado, foi então localizado o Ofício n° 679/2019/6ªCCR/MPF, da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que atua na temática das Populações 

Indígenas e Comunidades Tradicionais, subscrito em 14/10/2019 pelo Subprocurador-Geral da República Antonio Carlos Alpino Bigonha, Coordenador 

da 6ª CCR. 

Referido ofício cuida exatamente da Portaria GM/MS n.º 2.140/2019 e questiona a Secretária Especial de Saúde Indígena a respeito 

da indicação de representantes dos povos indígenas para comporem o referido GT. 

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, localizada na Procuradoria Geral da República, em 

Brasília/DF, trata especificamente de temas relacionados às populações indígenas (e comunidades tradicionais: quilombolas, comunidades extrativistas, 

comunidades ribeirinhas e ciganos), com o objetivo de assegurar a pluralidade do Estado brasileiro na perspectiva étnica e cultural, como determina a 

Constituição Brasileira. 

A função constitucional do Ministério Público Federal, de defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, portanto, em 

relação à falta de representatividade desses povos no Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GM/MS n.º 2.140/2019, encontra-se ativamente 

desempenhada pela 6ª CCR/MPF. 

Tratando-se de órgão de coordenação que atua em permanentes tratativas com o governo federal, especificamente com o Ministério 

da Saúde, neste caso, entende-se que a atuação da PR-PE configuraria duplicidade de esforços para a mesma finalidade, a qual mais facilmente pode ser 

alcançada pela 6ª CCR/MPF. 

Registre-se, ademais, que não há notícia dano local específico em decorrência da Portaria GM/MS n.º 2.140/2019, em Pernambuco, 

que autorize a tramitação do caso na Procuradoria da República em Pernambuco. 

Ao revés, trata-se de impugnação de norma em tese, já conhecida da 6ª CCR, que está atuando para reverter o dano potencial às 

populações indígenas de todo o país e poderá vir a suscitar o controle direto de constitucionalidade - de atribuição exclusiva do Procurador-Geral da 

República - ou, se for o caso, demandar por uma atuação centralizada na Procuradoria da República no Distrito Federal em razão do local da autoridade 

responsável pela expedição da norma impugnada. 

Assim, não se tratando, neste momento, de matéria que enseje a atuação da Procuradoria da República em Pernambuco, por ausência 

de dano local específico, e em razão da atuação da 6ª Câmara de Coordenação do MPF em relação ao fato noticiado, PROMOVO O ARQUIVAMENTO 

LIMINAR da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, da Resolução CNMP nº. 174/2017[1] e determino  as seguintes providências: 
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a) informe-se o(a) representante da presente decisão, cientificando-o(a) que terá prazo de 10 dias para, querendo, apresentar recurso 

dirigido ao 9º Ofício, o qual, em caso de não retratação, será encaminhado ao órgão revisional para apreciação; instrua-se o ofício ou e-mail com cópia 

do OFÍCIO n° 679/2019/6ªCCR/MPF (PGR-00446080/2019) e da notícia anexa ("6CCR reitera compromisso com defesa do sistema de atenção à saúde 

indígena"); 

b) expirado o prazo, não havendo apresentação de recurso, arquivem-se os autos nesta Unidade, nos termos do art. 5º da Resolução 

já citada. 

 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00000680-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em vista o contido no 
Ofício PGJ/PI nº 17/2020, RESOLVE: 

Art. 1º. Designar a Promotora Eleitoral MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar 

na Ação Penal nº 57-28.2011.6.18.0098, em trâmite na 98ª Zona Eleitoral de Teresina, em razão da declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, 

da Promotora Eleitoral Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00000665-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Instauração de Inquérito Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000644/2019-17 instaurado em razão da instituição do Grupo de 

Trabalho Interinstitucional Proinfância (GT – Proinfância), com o propósito de estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos 

do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), no caso específico 
deste procedimento, no Município de Barras/PI; 

CONSIDERANDO que foram relacionados como objeto do presente procedimento as obras relacionadas aos convênios nº 

658479/2009, nº 6589/2013, nº 5270/2013, nº 1829/2011, nº 2099/2011, nº 34013/2014, nº 5270/2013 e nº 2339/2011, que ostentam a condição de 
“concluída”, “em execução” e “inacabada” junto ao FNDE. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências necessárias ao deslinde e solução da questão; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais: 

I – INSTAURAR, com base no artigo 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, por meio da 

presente PORTARIA, o INQUÉRITO CIVIL nº 1.27.000.000644/2019-17 tendo por objeto a adoção das providências sugeridas na Nota Técnica nº 

01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Proinfância, com relação as obras de construção ou reforma de quadras escolares ou creches no Município 
de Barras/PI. 

2 – DETERMINAR a comunicação à 1ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 
87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil. 

Autue-se, registre-se e publique-se. 

 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00001902-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 

 

Dispõe sobre licença prêmio do Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO 

JUNIOR nos períodos de 04 a 06 de março de 2020, e de 16 a 20 de março de 

2020. 

 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JUNIOR usufruirá licença prêmio nos períodos de 04 a 06 de 

março de 2020, e de 16 a 20 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JUNIOR, nos períodos de 04 a 06 de março de 2020, e de 16 a 20 

de março de 2020, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 
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Parágrafo Único. Excluir o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JUNIOR nos 2 dias úteis anteriores à sua licença prêmio 

de 04 a 06 de março de 2020. 

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

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00001953-2020| 

PORTARIA Nº 9, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 1381/2019 excluindo o Procurador da República 

ANTÔNIO AUGUSTO SOARES CANEDO NETO da distribuição de todos os 

feitos no 1º dia útil anterior às suas férias de 11 a 20 de fevereiro de 2020. 
 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República ANTÔNIO AUGUSTO SOARES CANEDO NETO solicitou a suspensão da distribuição 

de todos os feitos que lhe são vinculados no 1º dia útil que antecede suas férias do período de 11 a 20 de fevereiro de 2020 (Portaria PR-RJ Nº 1381/2019, 

publicada no DMPF-e Nº 229/2019 - Extrajudicial, de 05 de dezembro de 2019, Página 31), resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1381/2019 para suspender a distribuição de todos os feitos ao Procurador da República ANTÔNIO 

AUGUSTO SOARES CANEDO NETO no 1º dia útil que antecede suas férias do período de 11 a 20 de fevereiro de 2020. 

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

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00001932-2020| 

PORTARIA Nº 10, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 
 

Designa o Procurador da República titular do 2º Ofício da PR-RJ para atuar no 

Inquérito Policial nº JF-RJ-5040423-15.2018.4.02.5101. 
 

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

atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e artigo 62, IV da 

Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação do Procurador da República PAULO GOMES 

FERREIRA FILHO e a indicação, pela regra de distribuição da PR-RJ, do titular do 2º Ofício para atuar no Inquérito Policial nº JF-RJ-5040423-

15.2018.4.02.5101, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 2º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pelo Procurador da República PAULO 

HENRIQUE FERREIRA BRITO, para atuar no Inquérito Policial nº JF-RJ-5040423-15.2018.4.02.5101, dando prosseguimento na apuração dos fatos, 

de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplicam-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 

dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578/2014, de 20 de junho de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 115-Extrajudicial de 25/06/2017, página 84), e PR-RJ Nº 

983/2014, de 26 de setembro de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 178-Administrativo de 29/06/2017, página 60). 

Art. 3º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador da República PAULO GOMES FERREIRA FILHO. 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00001959-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 
 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República GABRIELA DE GOES 

ANDERSON MACIEL TAVARES CÂMARA no período de 26 de fevereiro a 

06 de março de 2020. 
 

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 GABRIELA DE GOES ANDERSON MACIEL TAVARES CÂMARA solicitou fruição 

de férias no período de 26 de fevereiro a 06 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República GABRIELA DE GOES ANDERSON MACIEL TAVARES CÂMARA, no período de 

26 de fevereiro a 06 de março de 2020, 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-00001964-2020| 

PORTARIA N° 23, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 
 

Dispõe sobre licença-prêmio do Procurador da República LUCAS HORTA DE 

ALMEIDA no período de 17 a 20 de fevereiro de 2020. 
 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República LUCAS HORTA DE ALMEIDA usufruirá licença-prêmio no período de 17 a 20 de 

fevereiro de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República LUCAS HORTA DE ALMEIDA no período de 17 a 20 de fevereiro de 2020 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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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00001966-2020| 

PORTARIA Nº 24, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República MARISA VAROTTO 

FERRARI nos períodos de 18 a 20 de fevereiro, de 27 de fevereiro a 07 de março, 

e de 09 a 18 de março de 2020. 

 

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 MARISA VAROTTO FERRARI solicitou fruição de férias nos períodos de 18 a 20 de 
fevereiro, de 27 de fevereiro a 07 de março, e de 09 a 18 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República MARISA VAROTTO FERRARI, nos períodos de 18 a 20 de fevereiro, de 27 de fevereiro 
a 07 de março, e de 09 a 18 de março de 2020, 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-00002348-2020| 

PORTARIA N° 29, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
 

Dispõe sobre licença-prêmio da Procuradora da República MARINA 

FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES no período de 23 a 27 de março de 

2020. 

 

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 MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES usufruirá licença-prêmio no 
período de 23 a 27 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES no período de 23 a 27 de março 
de 2020 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-00002349-2020| 

PORTARIA Nº 30, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
 

Dispõe sobre férias do Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA 

no período de 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2020. 
 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA solicitou fruição de férias no período de 13 de janeiro 
a 01 de fevereiro de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA, no período de 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2020, 
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 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00001544-2020| 

PORTARIA Nº 24, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 
 

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

conforme Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU Seção 2, de 30 de setembro de 2019, 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 Lara Marina Zanella Martinez Caro, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Santa Maria-RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 16 de 

dezembro de 2019, deliberou unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 

dar prosseguimento à persecução penal nos autos do processo nº JFRS/SLI-5002727-50.2019.4.04.7106-RPCR, 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 a suceder na titularidade do 1º Ofício da 

Procuradoria da República no Município de Santa Maria-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 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00001537-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref.: Notícia de Fato n.º 1.29.000.002329/2019-50 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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, artigos 1.º; 5.º; 6.º; 7.º, inciso I; e, 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, 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n.º 1.29.000.002329/2019-50 - autuada para  "Adotar as providências sugeridas na Nota 

Técnica nº 01/2019, do Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, visando assegurar a conclusão de obras de melhoria/ampliação da rede de 

educação infantil no município de Porto Alegre, ou recuperar os recursos não aplicados ou desviados de sua finalidade" ainda não se encontra instruída 

com dados suficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, sendo necessária a realização de novas 

diligências, como a requisição de informações e/ou de documentos; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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, 

CONSIDERANDO que também 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), assim como 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, em face do disposto no inciso II do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, instaurar inquérito civil, razão pela qual 

deverá a Secretaria do Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, registrar, 

na capa dos autos e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: Adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, do Grupo 

de Trabalho Interinstitucional Proinfância, visando assegurar a conclusão de obras de melhoria/ampliação da rede de educação infantil no município de 

Porto Alegre, ou recuperar os recursos não aplicados ou desviados de sua finalidade; 

2. comunicar a 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do inquérito civil, sobretudo 

para fins de publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União, conforme estabelecido nos artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF 

n.º 87/2010; e, 

3. Por fim, reitere-se o Ofício nº 4810/2019, conforme determinado no Despacho PR-RS-00079429/2019. 

 

MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000216-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000115/2019-29 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado ex officio a partir de extrato de consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Saúde de Caxias 

do Sul através da qual se verificou que o Município de Caxias do Sul não listava a declaração de residência firmada pelo próprio requerente entre os 

documentos exigidos para fins de comprovação de endereço de usuário do SUS que deseja emitir o Cartão Nacional de Saúde - CNS. 

Como providência inicial, expediu-se ofício ao Secretário Municipal de Saúde para que esclarecesse se o Município aceitava a 

declaração de residência, firmada pelo próprio interessado, como documento suficiente para fins de emissão do CNS, nos termos da Lei nº 7.115/83, 

divulgando tal informação no local e nos demais canais eletrônicos. 

Em resposta, o Secretário encaminhou as informações prestadas pelo Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria e 

cópia da Instrução Normativa nº 06/17, a qual não previa a declaração de residência como documento hábil à emissão do Cartão Nacional de Saúde 

(PRM-CAX-RS-00003293/2019). 

Em 25/04/2019 foi apresentada representação por Gabriel Felipe Vidori no tocante à dificuldade de obtenção do CNS, tendo sido 

relatado que o Município exigia a transferência do título de eleitor e comprovante de residência em nome do requerente para emissão do cartão (PRM-

CAX-RS-00003289/2019). 

Considerando que, em algumas circunstâncias, tais como morador recente do Município, que resida em imóvel de terceiros, sem 

qualquer contrato, ou resida em pensão, albergue ou similar restava impossível apresentar os comprovantes exigidos, além de que a exigência de 

apresentação, em qualquer hipótese, de comprovante de endereço dos últimos 3 (três) meses no nome da pessoa que solicita o Cartão não encontrava 

respaldo legal, não se coadunando com os próprios princípios do Sistema do Cartão Nacional de Saúde, foi expedida Recomendação ao Prefeito de Caxias 

do Sul, para que promovesse as alterações necessárias na Instrução Normativa nº 06/17, a fim de possibilitar, em caso de inexistência de qualquer forma 

de comprovação documental exigida no item 2, o cadastramento do cidadão no Cartão Nacional de Saúde mediante a simples declaração de residência, 

firmada pelo requerente, nos termos do art. 1º, da Lei nº 7.115/83, dispensada, em qualquer hipótese, a exigência de reconhecimento de firma, nos termos 

da Lei nº 13.726/18, devendo disponibilizar o modelo de declaração nos locais de cadastramento e dar ampla divulgação aos servidores responsáveis para 

orientar os cidadãos quando da inexistência de outro documento hábil (PRM-CAX-RS-00003757/2019). 

Novas representações foram apresentadas, relatando dificuldades na obtenção do Cartão Nacional de Saúde (PRM-CAX-RS-

00006419/2019 e PRM-CAX-RS-00006456/2019), as quais foram respondidas, com o encaminhamento de cópia da Recomendação expedida e 

orientação aos interessados acerca do assunto. 

Após respostas do Município indicando o acatamento da Recomendação (PRM-CAX-RS-00006748/2019), foi expedido o Ofício nº 

1587/2019/PRM-CAXIAS SUL, de 18 de setembro de 2019, através do qual foi solicitado ao Município de Caxias do Sul que: i. encaminhasse cópia da 

Instrução Normativa nº 06/17, com a alteração relacionada à aceitação da declaração de residência para emissão do Cartão SUS; ii. informasse quais as 

providencias que adotou perante os servidores responsáveis pela emissão do Cartão SUS quanto à possibilidade de declaração de residência como 

comprovante de vínculo com o município, uma vez que são corriqueiras as representações de cidadãos relatando que funcionários não estão aceitando a 
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declaração de residência como documento hábil e orientando os requerentes a procederem à transferência do título eleitoral para o Município de Caxias 

do Sul, o que, além de sobrecarregar a demanda do cartório eleitoral, impõe uma obrigação não prevista em lei ao usuário do SUS; e iii. desse ampla 

publicidade à Instrução Normativa que regulamenta a emissão do Cartão SUS, a fim de que fique claro ao usuário do SUS de que a declaração de 

residência pode ser utilizada como comprovante de vínculo com o município, especialmente através de cartaz em letras grandes no local de atendimento 

para realização ou transferência do documento (PRM-CAX-RS-00007694/2019). 

Em resposta, o Município de Caxias do Sul encaminhou o Ofício nº 1.341/2019/GAB-SMS, de 10/10/2019, informando que acatou 

a Recomendação, editando a Instrução Normativa nº 07/2019, a qual estabelece no item 3 que 

Em caso de inexistência de qualquer forma de comprovação documental exigida no item 2, o cadastramento do cidadão no Cartão 

Nacional de Saúde será mediante declaração de residência, firmada pelo requerente, nos termos do art. 1º, da Lei nº 7.115/83, dispensada, em qualquer 

hipótese, a exigência de reconhecimento de firma, nos termos da Lei nº 13.726/18. (Grifei) 

Na data de 15 de outubro sobreveio nova representação, apresentada por Darli Medina de Oliveira, na qual relatou que solicitou o 

cartão SUS, tendo sido negado sob a justificativa de que a requerente não possuía comprovante de residência em seu nome, não tendo obtido êxito 

também na tentativa de transferência do título eleitoral pelo fato de a residência no município ser inferior a 6 (seis) meses. Conforme relatado nesta 

Procuradoria da República, a representante tentou obter o cartão mediante declaração de residência, mas tal documento não foi aceito pelo atendente, 

inviabilizando a obtenção do cartão (PRM-CAX-RS-00008486/2019). 

Tendo em vista o teor da nova representação, a indicar que simples alterações legislativas não têm eficácia alguma se não forem 

acompanhadas de medidas práticas que garantam a efetividade da norma, foi solicitado ao Município de Caxias do Sul, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, que informasse se havia adotado as medidas indicadas nos itens ii e iii do Ofício nº 1587/2019/PRM-CAXIAS SUL, informando objetivamente a 

situação da cidadã Darli Medina de Oliveira, a qual necessitava do cartão SUS para iniciar tratamento oncológico (PRM-CAX-RS-00008531/2019). 

Dentro do prazo estabelecido no ofício, o Município de Caxias do Sul prestou as informações solicitadas, informando que o CNS da 

usuária Darli Medina de Oliveira já constava como residente em Caxias do Sul desde 15/10/2019, tendo encaminhado cópia do cartão SUS (PRM-CAX-

RS-00008619/2019). 

Logo após sobreveio nova representação, apresentada por Denise Maria Carvalho Rodrigues, relatando a dificuldade de obter o CNS. 

Contudo, após ser informada acerca do procedimento que deveria adotar, compareceu a esta Procuradoria da República para informar que havia 

conseguido o cartão SUS após apresentar simples declaração de que residia no Município de Caxias do Sul (PRM-CAX-RS-00009533/2019). 

Desde então não foi recebida nenhuma outra representação acerca de dificuldades para emissão do CNS. 

Portanto, tendo em vista o acatamento da Recomendação nº 15/2019 e a inexistência de qualquer irregularidade na Instrução 

Normativa nº 07/2019, que estabelece os critérios para expedição do Cartão Nacional de Saúde do SUS no âmbito do Município de Caxias do Sul, não 

há outras medidas a serem adotadas neste Inquérito, o que não afasta a adoção de outras medidas, principalmente judiciais, caso se verificar que o 

Município de Caxias do Sul deixe de aceitar a declaração de residência como documento suficiente à emissão do CNS. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao Município de Caxias do Sul a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, 

inclusive, que até que seja homologada pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, poderão ser 

apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos ao NAOP4 da PFDC, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 

7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00000599-2020| 

PORTARIA Nº 122, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N° 1.32.000.000254/2019-87 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como na Resolução 

nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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); 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

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; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n° 1.32.000.000254/2019-87, instaurado para apurar possíveis irregularidades na 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercícios 2016 e 2017, no Município de Rorainópolis/RR; 

RESOLVE instaurar 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, nele constando o seguinte resumo: “Possíveis 

Irregularidades na execução do Programa Nacional Escolar (PNAE), no Município de Rorainópolis, nos anos de 2016 e 2017”. 
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Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 

Como diligência, determino à secretaria deste ofício que estabeleça contato com a Promotoria de Rorainópolis/RR, requisitando 

informações acerca do Ofício n. 243/2019/3º Ofício. Com a resposta, voltem-me os autos conclusos para apreciação. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00000151-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000205/2019-97 em Inquérito 

Civil. 

 

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

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

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

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

CONSIDERANDO que este procedimento foi instaurado a partir de representação registrada na Sala de Atendimento ao Cidadão - 

SAC, pelo Cacique da Terra Indígena Toldo Chimbangue, noticiando as péssimas condições do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM e que, 

enquanto a reforma completa não fosse realizada, os alunos não iriam para a escola. Registrou ainda que os profissionais estariam cumprindo a carga 

horária dentro do CEIM; 

CONSIDERANDO que as aulas não foram suspensas pois o Município realizou alguns reparos, sendo que outras ações ainda estariam 

pendentes de realização, as quais não foi possível confirmar a execução; 

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; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos, especialmente os relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor; e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, 

"a", "b", "c" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório estende-se por no máximo 90 dias, prorrogáveis por igual período, e 

ainda restam diligências a serem realizadas neste procedimento. 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000205/2019-97 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: Terra Indígena Toldo Chimbangue. 

Objeto da investigação: 

Apurar as condições do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM localizado na Terra Indígena Toldo Chimbangue. 

Como próxima diligência, determino que seja feito contato com aquele educandário/cacique/professor a fim de colher informações 

atualizadas sobre a atual situação , certificando nestes autos as conformações obtidas. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a servidora Lairdes Zanchet. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00000152-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000245/2019-39 em Inquérito 

Civil. 

 

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

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

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

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

CONSIDERANDO que este procedimento foi instaurado a partir de uma reunião a pedido da FUNAI e da EPAGRI para, em conjunto, 

discutir sugestões de projetos e ações para serem desenvolvidas na Terra Indígena Xapecó, preferencialmente com as famílias mais necessitadas e que 

não possuem áreas de terras para cultivo/criação, tendo sido ventilada a possibilidade de ser utilizado o recurso judicial das ações de arrendamento. 

Também foi ventilada a possibilidade de os recursos serem aplicados por meio de fundos dos municípios envolvidos, no caso, Ipuaçú e Entre Rios. 

CONSIDERANDO que o assunto também foi discutido na Justiça Federal e recentemente a EPAGRI juntou cópia do projeto e 

informações sobre o mesmo; 
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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; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos, especialmente os relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor; e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, 

"a", "b", "c" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório estende-se por no máximo 90 dias, prorrogáveis por igual período, e 

ainda restam diligências a serem realizadas neste procedimento. 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000245/2019-39 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: Terra Indígena Xapecó, FUNAI e EPAGRI. 

Objeto da investigação: Articular junto aos órgãos competentes ações que possam ser desenvolvidas na Terra Indígena Xapecó, com 

as famílias mais necessitadas e que não possuem áreas de terra para a sobrevivência, verificando a possibilidade de serem utilizados os recursos que estão 

depositados em conta judicial, resultado de ações envolvendo arrendamentos naquela terra indígena. 

Como próxima diligência, determino que sejam juntados a estes autos a petição e o projeto apresentados pela EPAGRI nos autos da 

ação nº 5001082-95.2016.4.04.7202. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a servidora Lairdes Zanchet. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos ao gabinete. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00000143-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000067/2019-46 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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

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

CONSIDERANDO que este procedimento foi instaurado após solicitação do representante, para recuperar bens que teriam sido 
adquiridos com recursos do Fundo Judicial; 

CONSIDERANDO que foi noticiado pelo Cacique que todas as situações irregulares haviam sido solucionadas e está pendente a 
informação da FUNAI confirmando a regularidade; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000067/2019-46 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 
87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: Ministério Público Federal 

Objeto da investigação: Garantir que os bens adquiridos por meio de recursos do Fundo Judicial sejam utilizados pelos indígenas para 

o bem da coletividade e que sejam mantidos na posse dos destinatários/responsáveis pela guarda e zelo dos bens adquiridos. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a servidora Lairdes Zanchet. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

Com a resposta da FUNAI, retornem os autos conclusos ao Gabinete. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00000904-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

 

CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL 

 

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

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001595/2019-32 versando sobre suposta irregularidade 

na cessão de servidor federal cedido ao Hospital Florianópolis e lotado no setor de telefonia, realizando jornada de trabalho excessiva e em condições 

insalubres; 

CONSIDERANDO a necessidade de aguardar as informações solicitadas aos órgãos envolvidos e ainda não respondidas; 

DETERMINO a CONVERSÃO deste procedimento em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e 

outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 

Suposta irregularidade na cessão de servidor federal cedido ao Hospital Florianópolis e lotado no setor de telefonia, realizando jornada 

de trabalho excessiva e em condições insalubres. 

b) Publique-se. 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00000905-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 
 

CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL 
 

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

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001519/2019-27 versando sobre a atuação do Ministério 

da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a qual estaria inadimplente em relação ao pagamento de 

bolsa-formação previstas no art. 5º, §1º, da Portaria Interministerial nº 1.618, de 30 e setembro de 2015; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar a instrução do presente expediente e aguardar as informações dos Órgãos Públicos 

envolvidos; 

DETERMINO a CONVERSÃO deste procedimento em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e 

outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 

Verificação da atuação do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a 

qual estaria inadimplente em relação ao pagamento de bolsa-formação previstas no art. 5º, §1º, da Portaria Interministerial nº 1.618, de 30 e setembro de 

2015 

b) Publique-se. 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00000154-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
 

Inquérito Civil nº 1.33.012.000334/2012-90. Assunto: Acompanhar as 

providências necessárias para a remoção das famílias que ocupam irregularmente 

área de preservação permanente do Rio Uruguai no Município de Mondaí/SC. 4ª 

CCR 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para acompanhar e adotar providências necessárias no processo de remoção das famílias 

ribeirinhas que ocupam irregularmente Área de Preservação Permanente no Município de Mondaí. 
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O presente expediente foi originado a partir de cópia do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.33.012.000215/2010-75, em que 

se apurou a possível prática dos crimes previstos nos artigos 38 e 39 da Lei nº 9.605/98. 

Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar Ambiental, ao realizar uma vistoria no lote urbano n. 4-A1, cujo proprietário 

é o Município de Mondaí/SC, verificou a existência de 4 (quatro) edificações de propriedade de Fátima Antunes da Silva Dominga, João Carlos Dominga, 

José Adilson Dominga, João Antônio da Rosa e Carlos Cristiano Schneider, bem como a supressão de 2 (duas) árvores nativas. O referido lote localiza-

se às margens do Rio Uruguai, em Área de Preservação Permanente (fls. 7/17). 

Em nova vistoria, a Polícia Militar Ambiental destacou que há um processo de urbanização naquela área, com um grande número de 

residência e vias de tráfego (fls. 29/33). 

Oficiou-se ao Município de Mondaí, o qual informou que só tomou conhecimento da ocupação após a edificação dos imóveis e que 

as famílias não foram retiradas dali em razão de elas não possuírem outro local para morar (fl. 19). Ainda, a municipalidade informou que elaborou 

Projeto de Habitação de Interesse Social, com a finalidade de remover as famílias ribeirinhas ocupantes do lote urbano em questão e que já obteve licença 

ambiental para execução do projeto. Após o preparo do terreno seria firmado convênio com o Governo Federal (fls. 65/69). 

Solicitou-se ao Município informações sobre a celebração de convênio com o Governo Federal para implantação do Projeto de 

Habitação de Interesse Social e se já existe uma data prevista para o início da construção das casas (fl. 108). Em resposta, informou que, por questões 

eleitorais não foi possível executar o projeto, mas que no início do novo mandato seria dado andamento (fl.112). 

Novamente oficiado acerca do prosseguimento do projeto (fl. 114), o Prefeito de Mondaí informou que, em ida a Brasília, foi-lhe 

informado que o Município receberia recursos para a construção de aproximadamente 60 (sessenta) casas a fundo perdido. Quanto a uma estimativa de 

data, informou que era difícil prever, pois após o repasse dos recursos pelo Governo Federal, ainda seria realizado processo licitatório (fl. 115). 

Posteriormente, oficiou-se ao Município para que este informasse se já houve o repasse das verbas pelo Governo Federal e, em caso 

positivo, se já havia previsão para o início da construção das moradias (fl. 120). Em resposta, a municipalidade informou que até aquele momento não 

houve nenhum repasse de valores por parte do Governo Federal (fl. 121). 

Em virtude do não repasse dos recursos federais, foi expedido novo ofício ao Município de Mondaí/SC para que informasse sobre a 

existência de previsão orçamentária com verbas do próprio município (para atender especialmente às famílias em situação de risco), ou, caso negativa a 

resposta, que comprovasse a solicitação formal ao Governo Federal das verbas para implantação do loteamento. Solicitou-se, por fim, informação sobre 

a aprovação do Projeto de Lei nº 14, de 16 de julho de 2012, pela Câmara Municipal (fl. 123). 

Também oficiou-se ao Ministério do Planejamento para que este informasse acerca da existência de solicitação de formalização de 

convênio pelo Município de Mondaí/SC, referente ao repasse de verbas federais para implantação de loteamento popular (fl. 124). 

O Ministério do Planejamento informou que pelas informações disponíveis no SICONV, não há nenhum convênio vigente, no qual 

figure como convenente a Prefeitura Municipal de Mondaí, tem como objeto a implantação de loteamento popular (fl. 126). 

Em reunião realizada em 29/10/2013, o Prefeito Municipal informou que as famílias ainda não foram removidas da área localizada 

em APP, mas que o processo de implantação do Projeto de Habitação de Interesse Social estava em andamento. Questionado se o município poderia 

custear as moradias com recursos próprios, especialmente para a remoção das famílias em área de risco, tanto o Prefeito como o Procurador do Município 

informaram que não seria possível. Na oportunidade, apresentou documentos, entre os quais, cópia da solicitação protocolada no Ministério das Cidades, 

para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, bem como termo de adesão ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) (fl. 135/148). 

Em razão da documentação apresentada pela municipalidade, expediu-se ofício para a Secretaria Nacional de Habitação para que 

prestasse informações sobre a análise da solicitação protocolada pelo referido município, em especial, quanto à liberação dos recursos para a construção 

das unidades habitacionais (fl. 149). 

A Secretaria Nacional de Habitação, em resposta, informou que a modalidade de oferta pública na qual o Município de Mondaí estava 

cadastrado foi suspensa. Para substituir a modalidade, foi editada a Portaria/Mcidades nº 363/2013, cujo objetivo era definir as diretrizes para a aquisição 

de unidades habitacionais por famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 por intermédio de instituições financeiras oficiais. Por fim, informou que as 

modalidades do PMCMC não repassam recursos para os entes públicos (fls. 150/158). 

Diante da informação, foi expedido ofício ao Município de Mondaí para que se manifestasse sobre a resposta encaminhada pela 

Secretaria Nacional de Habitação (fl. 160). 

Sobre as informações prestadas pela Secretaria Nacional de Habitação, o Prefeito informou que o Município não aderiu à 

Portaria/Mcidades nº 363/2013, porquanto somente 30 (trinta) famílias seriam contempladas. Por tal razão, o município optou pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida – Entidade, o qual permite a realização/construção de unidades habitacionais de forma dispersa para pessoas de baixa renda que possuem 

terreno e de 96 (noventa e seis) unidades de forma agrupada, destinadas à habitação de interesse social. Salientou que a regularização do loteamento é 

complexa, necessitando de maior lapso temporal para a conclusão. Ainda, informou que foi realizado Seminário Habitacional de Interesse Social, no qual 

foram realizadas as inscrições das famílias interessadas no referido programa, inclusive das ribeirinhas (fls. 161/167). 

O presente procedimento foi sobrestado por 120 (cento e vinte) dias (fls. 168/169). 

Decorrido o prazo, expediu-se ofício ao Município de Mondaí solicitando informações acerca do andamento do projeto de habitação 

urbana para realocação das famílias que residem em área de preservação permanente do Rio Uruguai (fl. 170). 

O Prefeito de Mondaí informou que o projeto de loteamento encontra-se no Cartório de Registro de Imóveis para análise e aprovação 

(fl. 171). Diante disso, foram requeridas informações sobre as etapas seguintes de implantação do Projeto de Habitação de Interesse Social e se há previsão 

para liberação de recursos e início das obras (fl. 173). 

Em resposta, a municipalidade informou que, após a aprovação do loteamento pelo Cartório de Registro de Imóveis, será encaminhado 

projeto de lei à Câmara de Vereadores para doação dos terrenos às pessoas selecionadas. Com a escrituração dos imóveis aos beneficiários, o início das 

obras dependerá da liberação de recursos pelo Governo Federal (fl. 174). 

Considerando que a última vistoria no local ocorrera no ano de 2010 (fl. 31) e a necessidade de um tempo considerável para a 

construção das novas casas, expediu-se ofício à Polícia Ambiental para que realizasse nova vistoria no lote urbano n. 4-A, matrícula 10.274, localizado 

na Rua Walter Erich Bruggemann, Linha Antas, Município de Mondaí/SC (fl. 176). 

Em 26/8/2015, a Polícia Militar Ambiental constatou que não houve construção de novas residências no local (somente as quatro já 

existentes), sendo que uma das casas foi reformada, mas não ampliada e aparentemente não houve aumento da área desmatada. Também registrou que, 

conforme informação repassada pelo Prefeito, havia previsão de um projeto de loteamento social, cuja previsão de entrega seria até o segundo semestre 

de 2016. Por fim, informou o nome dos principais residentes no lote: Joana Guimarães dos Santos, Marli dos Santos, Juliano Hoffstetter e Fátima Antunes 

da Silva Dominga (fls. 180/182). 

Diante das informações prestadas, este Inquérito Civil foi sobrestado por 4 (quatro) meses (fl. 183). 
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Finalizado o sobrestamento pelo transcurso do prazo, solicitaram-se informações ao Município de Mondaí sobre o andamento do 

projeto de habitação de interesse social (fl. 184). O Prefeito Municipal reiterou as informações prestadas de que o projeto ainda se encontra junto ao 

Cartório para fins de registro do loteamento (fl. 185). 

Oficiou-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que prestasse informações sobre o registro do loteamento referente ao projeto de 

habitação de interesse social, a data em que foi protocolado o projeto e a previsão de conclusão do registro (fl. 188). 

Também expediu-se ofício ao Poder Executivo de Mondaí, para que encaminhasse cópia do projeto e das licenças necessárias para a 

implantação, bem como informasse se os atuais ocupantes das casas situadas na APP do Rio Uruguai estavam entre os selecionados e cadastrados no 

programa de habitação de interesse social (fl. 189). 

O Registrador do Cartório de Imóveis respondeu que o único processo de loteamento de iniciativa do Município de Mondaí em trâmite 

no cartório era referente ao Loteamento Henrique Röwer (matrícula imóvel n. 3376) (fl. 192). 

O Município de Mondaí encaminhou os seguintes documentos referentes ao projeto de habitação de interesse social: ofício expedido 

pela FATMA, o qual informava que o prazo de validade da LAI n. 6174/2011 foi prorrogado até 9/9/2017; projeto arquitetônico do Loteamento Henrique 

Röwer (chácara urbana n. 82; matrícula n. 3376); Fichas de Cadastro Prévio – Programa de Habitação FDS – Entidades em nome de Joana G. dos Santos, 

Nestor Watte (cônjuge Fátima Antunes da Silva Dominga, Marli dos Santos e Juliano Hoffstetter (fls. 194/201). 

Em março/2017, expediu-se ofício ao Município de Mondaí solicitando informações sobre quais medidas estavam sendo adotadas a 

fim de acelerar a implantação de interesse social no Loteamento Henrique Röwer e, consequentemente, remover as famílias que ocupam irregularmente 

área de preservação permanente do Rio Uruguai (fl. 203). 

Ausente a resposta, reiterou-se o mencionado ofício (fl. 205). 

Em resposta, o Prefeito informou que o projeto em questão estava suspenso, não foi sequer concluído pela administração anterior, e 

que o licenciamento ambiental encontrava-se vencido desde 2015. Destacou que foi solicitada avaliação da viabilidade de tal empreendimento e que a 

municipalidade estava providenciando a realização de um estudo com o objetivo de efetuar um mapeamento completo sobre a ocupação de áreas de APP, 

bem como as áreas de ocupação urbana consolidada (fl. 206). 

Considerando o ajuizamento de Ação Civil Pública n. 5000885-48.2018.4.04.7210, cujo objetivo era obter provimento judicial 

destinado a determinar que o Município de Mondaí/SC promovesse a elaboração de regularização fundiária de interesse específico, oficiou-se ao 

Município informando-lhe acerca da possibilidade de inclusão do Lote Urbano n. 4-A, matrícula 10.274, no estudo de regularização fundiária objeto da 

ACP mencionada. Também foram solicitadas informações sobre quais medidas estavam sendo adotadas para regularização da ocupação e se houve 

análise quanto a possibilidade de regularização fundiária da área, nos moldes previstos no artigo 10, §2º, da Lei n. 13.465/2017 (fl. 208). 

O Município de Mondaí respondeu que as famílias têm toda a infraestrutura necessária, como água, luz, pavimentação e não estão 

sujeitas a área de risco. Salientou que, como demonstrado na ACP, o Chefe do Poder Executivo está empenhado em realizar a regularização 

fundiária/diagnóstico ambiental no perímetro urbano. Por fim, destacou que a possibilidade de não precisar realocar essas famílias seria de suma 

importância, pois as verbas futuras poderia ser destinadas a outras famílias necessitadas (fls. 209/210). 

Tendo em vista as novas atribuições dos Ofícios das Procuradorias da República nos Municípios de Chapecó, São Miguel do Oeste e 

Concórdia, o presente expediente foi redistribuído para o 1º Ofício da PRM Chapecó (fls. 211/212). 

Expediu-se novo ofício ao Município de Mondaí, solicitando informações sobre quais medidas vêm sendo adotadas para a 

regularização da ocupação e se houve análise quanto a possibilidade de regularização fundiária da área, nos moldes previstos no artigo 10, §2º, da Lei n. 

13.465/2017 (fl. 217). 

O Prefeito informou que foi aberto Processo Licitatório n. 109/2018 – Tomada de Preço n. 013/2018 – Contrato n. 097/2018 para 

realizar estudo ambiental para a regularização fundiária da área urbana de Mondaí, atingida pela APP do Rio Uruguai, Rio Antas e Rio Capivara. Anexou 

ao ofício cópia do  Contrato n. 097/2018 firmado pelo Município de Mondaí e a empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria LTDA – EPP (fls. 

219/223). 

Posteriormente, em consulta à Ação Civil Pública n. 5000885-48.2018.4.04.7210, verificou-se que foi juntada pela municipalidade 

cópia do mesmo contrato (097/2018) apresentado neste expediente. 

Ademais, nos autos da ACP, foi apresentado o Estudo Ambiental para Regularização Fundiária em Área Urbana, faltando somente a 

última etapa. E, em 16/9/2019, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido em parte. 

Em razão de os documentos constantes da Ação Civil Pública versarem sobre o objeto deste Inquérito Civil, determinou-se a juntada 

neste procedimento do Estudo Ambiental para Regularização Fundiária em Área Urbana (em meio digital) e da sentença proferida nos autos n. 5000885-

48.2018.4.04.7210 (eventos 108 e 127, respectivamente), bem como imagem do local onde estão localizadas as residências das famílias ribeirinhas obtida 

no Google Earth (fls. 224/235). 

É o relatório. 

O presente Inquérito Civil foi instaurado para acompanhar e adotar providências necessárias no processo de remoção das famílias 

ribeirinhas que ocupam irregularmente Área de Preservação Permanente no Município de Mondaí/SC. 

Na instrução deste procedimento, ao ser questionado sobre as medidas adotadas para solucionar o problema, o Município indicava 

que com a construção de unidades habitacionais no Loteamento Henrique Röwer, com recursos oriundos do Governo Federal, seria possível remover as 

quatro famílias que ocupavam irregularmente a Área de Preservação Permanente, próximo ao Rio Uruguai. 

Porém, após as eleições de 2016, a nova administração municipal informou que o projeto do loteamento estava suspenso e que foi 

solicitada avaliação da viabilidade de tal empreendimento e que a municipalidade estava providenciando a realização de um estudo com o objetivo de 

efetuar um mapeamento completo sobre a ocupação de áreas de APP, bem como as áreas de ocupação urbana consolidada (fl. 206). 

O mapeamento sobre a ocupação de áreas de APP a que se referiu o Prefeito é o mesmo apresentado na Ação Civil Pública n. 5000885-

48.2018.4.04.7210, cujo objeto era obter provimento judicial destinado a determinar que o Município de Mondaí/SC promovesse a elaboração de 

regularização fundiária de interesse específico. 

Logo, verifica-se que o objeto do presente Inquérito Civil está inserido no objeto da ACP mencionada, visto que com a regularização 

fundiária é possível que as moradias construídas no local sejam mantidas, não havendo necessidade de realocação das famílias. 

Além disso, importante mencionar que já foi proferida sentença na ACP n. 5000885-48.2018.4.04.7210, a qual acolheu parcialmente 

os pedidos formulados pelo MPF. 

Ademais, analisando a imagem do local onde estão localizadas as residências das famílias ribeirinhas (fl. 235), constata-se que a área 

encontra-se em área urbanizada, a qual deverá estar contemplada na regularização fundiária de interesse específico a ser promovida pelo Município de 

Mondaí/SC. 



DMPF-e Nº 7/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 Publicação: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 23 

 

 

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. 

 

Pelo exposto, como o objeto do presente procedimento está abrangido pela Ação Civil Pública n. 5000885-48.2018.4.04.7210, 

promovo o arquivamento destes autos com fundamento no artigo 9º, caput, da Lei nº 7.347/85 e no artigo 17 da Resolução n. 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal. 

Prejudicada a providência de comunicação ao representante (artigo 17, §1º, Resolução n. 87/2006 do CSMPF), visto tratar-se de 

instauração de ofício. 

Remeta-se este procedimento à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei n. 7.347/85; artigo 

17, § 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e artigo 10, § 1º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00002626-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do membro que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004258/2019-50 foi autuado a partir do desmembramento da 

Notícia de Fato nº 1.34.001.002887/2019-45, e destina-se à apuração de possível simulação de competitividade entre empresas participantes de pregão 

eletrônico realizado no âmbito do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE), conforme constatado pelo Relatório de 

Fiscalização nº 201601605 - Item 2.2.4; 

CONSIDERANDO a necessidade de amealhar informações junto aos órgãos responsáveis; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação do procedimento preparatório; 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1o da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

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

arts. 5º, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da 

União e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação 

(art. 5º, inciso V, alínea a, da Lei Complementar nº 75/1993, c.c. arts. 1o, inciso VI, e 5o, inciso I, da Lei nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa do patrimônio público e 

social (art. 1º, VIII c.c art. 5º, I, ambos da Lei nº 7.347/1985 e Súmula nº 329 do Superior Tribunal de Justiça); 

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

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

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004258/2019-50 (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela Coletiva). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, inclusive para a publicação, no 

Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. arts. 6º e 

16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

5. Designo o(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito civil (arts. 4º, 

inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

6. No mais, oficie-se à Secretaria de Estado da Educação de São Paulo requisitando informações atualizadas acerca do procedimento 

instaurado para anulação do Pregão Eletrônico nº 62/2014. 

 

ANDREY BORGES DE MENDONÇA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00002875-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais, e: 

-Considerando que foi autuado o Procedimento Preparatório n. 1.34.001.005500/2019-11 a partir de representação noticiando que 

ANATEL permite que a Associação ABR TELECOM avalie a qualidade da prestação de serviço das operadoras de telefonia. No entanto, alega que a 

mencionada Associação é "mantida pelas próprias operadoras fiscalizadas para avaliar a qualidade na prestação de serviço destas operadoras"; 
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-Considerando que o referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Resolve instaurar Inquérito Civil para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas aplicáveis, 

determinando, para tanto: 

1. autue-se o presente Procedimento Preparatório n. 1.34.001.005500/2019-11 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público); 

3. comunique-se a instauração deste Inquérito Civil à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

por meio de registro no sistema único, visando a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do 

Conselho Nacional do Ministério Público), atentando-se, se for o caso, para o disposto no art. 15 do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 (Art. 

15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 

comprometer o sigilo). 

 

 LUIZ COSTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00002981-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.000452/2018-85. Vistos hoje, em 

substituição. 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir da Manifestação n.º 20170098058, cadastrada no ambiente virtual da Sala 

de Atendimento ao Cidadão do MPF, noticiando eventuais irregularidades na publicação da Resolução n.º 06/2017, do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública – CNPCP/MJSP, flexibilizando normas fixadas na Resolução n.º 09/2011, daquele 

mesmo Conselho, que edita as que edita as Diretrizes Básicas para a Arquitetura Penal, no âmbito das Diretrizes para elaboração de projetos, construção, 

reforma e ampliação de unidades penais no Brasil. 

As irregularidades consistiriam no fim da obrigatoriedade da criação de espaços de educação, trabalho, locais para tratamento de 

saúde e redimensionamento de janelas de ventilação, além da prévia aprovação por parte das Prefeituras Municipais, Vigilâncias Sanitárias e Corpos de 

Bombeiros. 

Nota Técnica de 18 de janeiro de 2018, de “Análise sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do 

CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil”, elaborada conjuntamente pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

– MNPCT, pelo Laboratório de Gestão de Políticas Penais – LabGEPEN, Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, e 

pelo Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais – NuPES, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, listou uma 

série de desafios lançados às diretrizes da Arquitetura Penal, balizadas anteriormente na Resolução n.º 09/2011 do CNPCP, ante a flexibilização 

decorrente da Resolução n.º 06/2017. 

Referida Nota Técnica exaltou os avanços representados pela Resolução nº 09/2011 do CNPCP, tendo em vista que, a uma, “Na 

maioria das vezes que foi acionado internacionalmente sobre o seu sistema prisional, a citada Resolução sempre foi destacada como um avanço e uma 

possibilidade de solução para os problemas estruturais das unidades prisionais, visto que suas diretrizes permitiriam condições dignas para o cumprimento 

da pena e, consequentemente, seriam um meio para se garantir a execução penal, tal como preconizada na Lei de Execução Penal e nas Regras de Nelson 

Mandela (…) Como exemplo, destaca-se que no 3º Relatório do Brasil ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assim como em sua resposta 

para o Subcomitê de Prevenção da Tortura das Nações Unidas de 2012, o Estado brasileiro citou a mencionada Resolução como um sinal de melhoria 

para a gestão de seu sistema prisional e como uma forma de garantir os Direitos Humanos das pessoas presas”; a duas, que “(…) a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) já se manifestou, assinalando em sua jurisprudência que a detenção realizada em condições indignas, com falta de ventilação 

e luz natural, sem condições de higiene, dentre outros, constituem uma violação à integridade pessoal, além de violar o Art. 5º da Convenção Americana 

sobre os Direitos Humanos. Ademais, em decisão inédita no início de 2017, a Corte aglutinou diferentes casos em tramitação sobre a questão penitenciária 

brasileira, convocando o país a responder globalmente sobre o seu sistema prisional. Nessa perspectiva, a Corte recomendou ao Estado brasileiro diversas 

medidas, dentre elas, a melhoria das condições de detenção, apontando para necessidade de que os estabelecimentos prisionais tenham uma estrutura em 

consonância com os parâmetros internacionais”; a três, o alinhamento dos parâmetros brasileiros com as diretrizes construídas nos países ibero-

americanos e a importância de garantir sua adoção nas obras das Unidades Prisionais, consoante definido no “Guía para el Desarrollo de Infraestructura 

Penitenciaria”, adotado pela Conferência dos Ministros da Justiça da Iberoamérica, por meio da integral compatibilidade da Resolução nº 09/2011, do 

CNPCP, com as orientações do manual, aspecto esse “que se tornou duvidoso a partir da flexibilização permitida pela Resolução nº 06/2017”; a quatro, 

a adoção, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), desde 1915, do Direito Internacional Humanitário para a garantia do “respeito à 

integridade física e mental, condições materiais e acesso à saúde, trabalho, atividades e contato com a comunidade”, identificando “várias questões 

comuns que motivaram a publicação 'Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles'. Esse manual é resultado da gestão dos problemas de engenharia 

ambiental (abastecimento de água, desagues e evacuação de água, preparação de alimentos, controle de fatores de enfermidades, higiene geral e saúde) e 

é voltado para ambientes prisionais. Ele apresenta requisitos mínimos para todos os ambientes de prisão, incluindo as situações de guerras”, salientando-

se que “(…) nesse documento há proporção de metragem entre espaço e pessoa, assim como na Resolução n° 09/2011. Embora os parâmetros possam 

variar, uma vez que o manual é o ponto de partida para questões da engenharia ambiental em todos os tipos de prisões e não incorpora critérios mais 

específicos dos objetivos da execução penal de cada país, o CICV argumenta que os problemas estruturais são quase insolúveis se não houver o respeito 

à proporcionalidade. Nesse manual é adotada a referência de 20 a 30m² por pessoa na 'área de segurança', o que pode ser entendido, na Resolução n° 

09/2011 como Setor Interno. O manual considera que todos os demais espaços de assistência, serviços e administrativos devem estar presentes no projeto 

para que a prisão cumpra funções importantes para a vida humana”, de acordo com o teor do capítulo da “Flexibilização da Resolução n° 09/2011 e o 

desrespeito às diretrizes internacionais sobre custódia de pessoas privadas de liberdade”, no bojo da Nota Técnica de 18 de janeiro de 2018, de “Análise 

sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil”, 

elaborada conjuntamente pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT, pelo Laboratório de Gestão de Políticas Penais – 

LabGEPEN, Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, e pelo Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais – NuPES, 
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da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, rematando os estudiosos que, “Levando em conta as diretrizes 

internacionais, em especial as Regras Nelson Mandela e os Manuais produzidos pelo UNOPS, CICV e COMJIB, a alteração proposta pela Resolução 

n°06/2017 da Resolução n°09/2011 rompe, a um só tempo, com normativas e com a jurisprudência internacionais, além de desrespeitar recomendações 

emitidas pela Corte Interamericana para o Estado Brasileiro. Também, representa um retrocesso para a política penal nacional e coloca o país na 

contramão das melhores práticas em Direitos Humanos, expondo o Brasil internacionalmente”. 

Estudo elaborado pela Controladoria-Geral da União em relação aos recursos federais investidos no Programa Nacional de Apoio ao 

Sistema Prisional (PNASP) após a edição da Resolução nº 09/2011 concluiu “(…) que os critérios para seleção dos Estados beneficiários dos recursos 

foram formalmente definidos e respeitados pela União. Por outro lado, os dados relativos ao sistema penitenciário brasileiro não são totalmente confiáveis, 

uma vez que não há padronização entre as Unidades da Federação. Concluiu-se também que os controles adotados pela União em relação às obras são 

adequados, mas não suficientes quanto às fiscalizações realizadas nos locais das obras. Por fim, verificou-se que o PNASP não tem atingido as metas 

propostas dentro dos prazos esperados, tendo sido geradas, até dezembro de 2016, pouco mais de mil das mais de 40 mil vagas pretendidas. As causas 

do atraso decorrem de uma série de problemas, em sua maioria, relacionados a ações a cargo dos Estados”, destacando, entre os motivos ensejadores dos 

atrasos, “a inadequação do local de construção; mudanças nas estruturas administrativas dos governos estaduais; inadequação/incompletude dos projetos 

complementares de engenharia; falhas nos editais de licitação; e resistência da população à construção das unidades prisionais”, afastando, entre as causas 

de maior relevo, as consequências das disposições da Resolução nº 09/2011 no processo de “pactuação e ajustes dos projetos, superando o prazo médio 

verificado por demais obras conveniadas com a Caixa Econômica”, apontando os estudiosos, em conclusão, que “é possível observar que a CGU 

recomenda ao governo federal maior rigor nas exigências com relação aos terrenos, ampliar a capacidade de assistência aos estados e comunicação 

proativa com a sociedade. Não há registros de revisão dos critérios do projeto arquitetônico ou de valores inapropriados ou excessivos com relação à área 

dos estabelecimentos. Esse tema não figura como um fator de atraso para o andamento das obras prisionais, mas diz respeito ao tipo de política penal que 

se quer realizar e o estágio civilizatório que o país se propõe”, conforme as ponderações presentes no capítulo “5) Análise dos fatores críticos para 

construção de estabelecimentos prisionais com recursos federais”, da Nota Técnica de 18 de janeiro de 2018, de “Análise sobre os impactos da alteração 

da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil”, elaborada conjuntamente pelo 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT, pelo Laboratório de Gestão de Políticas Penais – LabGEPEN, Departamento de 

Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, e pelo Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais – NuPES, da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. 

A Resolução n.º 09/2011, do CNPCP, representou, segundo mencionada Nota Técnica, importante evolução do marco legal a respeito 

da liberação de recursos federais para a construção de novas Unidades Prisionais por parte das Unidades da Federação, em especial a partir do 

reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro em Medida Cautelar deferida 

pelo Plenário no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347. 

“Nota Pública de Repúdio à Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que busca alterar as 

diretrizes para a Arquitetura Penal no Brasil”, emitida pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos no dia 31/01/2018, expressou, ainda, “indignação 

e protesto perante a Resolução nº 6 de 07 de dezembro de 2017 do CNPCP que flexibiliza as Diretrizes Básicas para a Arquitetura Penal, estabelecidas 

na Resolução nº 09 de 18 de novembro de 2011 do mesmo órgão”, consignando que “Tais diretrizes consistiam em um avanço para as políticas públicas 

penais e, sobretudo, eram essenciais para a garantia da dignidade humana”; que “A Resolução nº 09/2011 foi elaborada com base em um conjunto de 

referências orientadoras internacionais e nacionais sobre os padrões de custódia de pessoas privadas de liberdade, além de fruto de ampla consulta à 

sociedade civil. A definição das áreas mínimas dos módulos que integram o projeto arquitetônico dos estabelecimentos prisionais teve como objetivo 

garantir direitos fundamentais da população em situação de privação de liberdade, assim como melhorar a segurança de profissionais que trabalham 

nestes espaço”; protestando que “A Resolução nº 6/2017 suprime as áreas mínimas de quase totalidade dos módulos. As alterações propostas não 

contemplaram estudos técnicos elaborados por especialistas em arquitetura e engenharia penal, assim como não promoveram diálogos com responsáveis 

por políticas intersetoriais e, tampouco foram realizadas consultas públicas”; que “Adicionalmente, a nova Resolução contraria, a um só tempo, a Lei de 

Execução Penal, as Regras Mínimas das Nações Unidas de Tratamento de Presos (Regras de Mandela), a jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e recomendações internacionais para o Brasil em matéria penal. Além de se contrapor aos  relatórios de inspeções produzidos ao longo 

dos anos pelo próprio CNPCP e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT)”, concluindo que “Consequentemente, a 

flexibilização em causa promove retrocessos no patamar humanitário das prisões, agrava a crise prisional e fragiliza a segurança pública. Nesse mesmo 

sentido, também se manifestaram, em nota técnica conjunta, o MNPCT, o Laboratório de Gestão de Políticas Penais - LabGEPEN do Departamento de 

Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília (UnB) e o Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas”, rematando que “A Resolução nº 6/2017 coloca o Brasil na contramão das melhores práticas em 

Direitos Humanos e merece, portanto, firme repúdio assim como a tomada de medidas cabíveis para a sua alteração imediata”. 

Finalmente, “Nota Pública de ex-conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária sobre as 

novas regras para a construção de estabelecimentos criminais” dispôs que “(…) foi com grande tristeza que recebemos a notícia de que, por meio da 

recém-aprovada Resolução nº 6/2017, o CNPCP revogou diversas regras arquitetônicas essenciais para construção de unidades prisionais com respeito 

aos direitos das pessoas privadas de liberdade e dos servidores penitenciários. Entre os retrocessos, a nova normativa retirou parâmetros mínimos de 

vagas por metro quadrado; desconsiderou a necessidade de construção de módulos de visitação, educação e trabalho; permitiu a supressão ou o 

subdimensionamento das áreas de recepção e revista de visitantes, assim como de triagem e avaliação de novos internos, entre outros passos para trás”, 

e que “Além de retroceder em direitos, o que permitirá de agora em diante a construção de novos 'calabouços medievais', destacamos que a medida não 

conduzirá ao esperado resultado de abertura em massa de novas vagas no sistema prisional. O déficit somente será superado mediante a aplicação de 

ações efetivas que restrinjam o uso da prisão para os casos efetivamente necessários. Sem oferecer condições para o devido cumprimento das políticas 

públicas de execução penal, os estabelecimentos prisionais construídos sob as novas orientações seguirão a mesma fracassada receita que nos trouxe até 

aqui”, expondo os signatários “(…) sua total discordância com o teor da Resolução nº 6/2017, editada na contramão da humanização do sistema 

penitenciário brasileiro, das melhores práticas internacionais e dos compromissos de Direitos Humanos assumidos pelo Brasil”. 

Diante da gravidade dos fatos, instaurou-se o presente Procedimento Preparatório com o fim de elucidar o impacto das alterações 

trazidas pela Resolução n.º 06/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no tocante à flexibilização das Diretrizes para a 

Arquitetura Penal. 

Nesse sentido, enviou-se ao CNPCP o Ofício n.º 5597/2018 (fls. 52/53), solicitando daquele órgão manifestação conclusiva sobre os 

pontos elencados na Nota Técnica de 18 de janeiro de 2018, de “Análise sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, 

do CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil”, elaborada conjuntamente pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura – MNPCT, pelo Laboratório de Gestão de Políticas Penais – LabGEPEN, Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
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Brasília, e pelo Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais – NuPES, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas; 

na “Nota Pública de Repúdio à Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que busca alterar as diretrizes para a 

Arquitetura Penal no Brasil”, emitida pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos no dia 31/01/2018; e sobre as ponderações do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União no “Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo N° 67 – Programa de 

Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Brasília, fevereiro/2017”, notadamente quanto às razões levantadas pelo órgão quanto ao atraso nas obras de 

edificação de novas Unidades Prisionais, esclarecendo as razões técnicas que levaram à reforma da Resolução nº 09/2011 por intermédio da publicação 

da Resolução nº 06/2017, solicitando, ainda, o encaminhamento de cópia integral, preferencialmente em meio eletrônico, de todos os pareceres e relatórios 

técnicos, estudos acadêmicos, pesquisas de campo e quaisquer documentos que eventualmente tenham estribado a publicação desta última resolução. 

Ocorre que, concomitantemente à deflagração do presente Procedimento Preparatório, sobreviria a Resolução n.º 2, de 12 de abril de 

2018, do CNPCP, dispondo sobre a flexibilização das Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, esclarecendo “(…) que as Diretrizes para Arquitetura 

Prisional editadas pela Resolução nº 9, de 18 de novembro de 2011, deste Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, destinam-se a orientar 

a elaboração de projetos, construção, ampliação e reformas de estabelecimentos penais no Brasil, de modo a assegurar estruturas suficientes quanto a 

condições adequadas de trabalho para agentes penitenciários e outros servidores, bem como ao acesso regular a direitos e serviços pelas pessoas privadas 

de liberdade” (art. 1º, caput); que “As Diretrizes Básicas para Arquitetura Prisional são referências para o gestor estadual ou distrital, os quais podem 

apresentar projetos arquitetônicos próprios, com soluções arquitetônicas diferenciadas, considerando os aspectos intrínsecos à realidade prisional local, 

desde que assegurados os direitos da pessoa privada de liberdade e do servidor penitenciário” (art. 1º, par. único); que “O Departamento Penitenciário 

Nacional promoverá a análise e verificação de conformidade em relação às Diretrizes para Arquitetura Prisional, de forma vinculante, em relação ao 

Módulo de Vivência Coletiva (…), ao Módulo de Vivência Individual (…) e ao Módulo de Saúde (…)” (art. 2º); que “Em relação aos demais itens, 

compete à Unidade da Federação assegurar os direitos e o acesso regular aos serviços às pessoas privadas de liberdade, bem como as condições adequadas 

de trabalho aos servidores penitenciários, tendo como orientação as diretrizes da mencionada Resolução n. 9/2011, sem caráter vinculante” (art. 3º, caput); 

e que “Os módulos descritos na Tabela 6: Síntese de Programa de Necessidades Geral por Estabelecimento Penal da Resolução 09/2011, assim como o 

programa discriminado para cada módulo, serão apresentados conforme projeto arquitetônico elaborado por cada unidade da federação, acompanhado da 

ART/RRT do projetista responsável”. 

A Resolução n.º 12/2018, do CNPCP, determinou a reedição dos anexos da Resolução n.º 09/2011, mantendo-se, porém, as normas 

já definidas a respeito dos Módulos de caráter vinculante, e revogou, em seu artigo 7º, a Resolução n.º 06/2017. 

Tendo em vista, pois, a revogação da Resolução n.º 06/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pela sua 

Resolução n.º 12/2018, tenho por exaurido o objeto do presente Procedimento Preparatório. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, esgotadas todas as 

possibilidades de diligências nos presentes autos e ausentes fundamentos para a propositura de ação civil pública em relação ao tema, PROMOVO O 

ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório. 

Encaminhem-se cópias da presente Promoção de Arquivamento: (a) à representante pelo e-mail por ela informado às fls. 01,  juntando-

se aos autos comprovante da remessa do correio eletrônico; e (b) ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública – CNPCP/MJSP, por ofício, juntando-se aos autos o comprovante do respectivo protocolo, esclarecendo-lhes da possibilidade de 

apresentar razões escritas ou documentos até a Sessão da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão para que seja a presente decisão homologada ou rejeitada. 

Realizadas as diligências acima indicadas, encaminhem-se os autos, no prazo de 3 (três) dias, por ofício, à 7ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do MPF, com as nossas homenagens, para os fins do disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Complementar n.º 75/1993. 

 

DENIS PIGOZZI ALABARSE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00000894-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

 

Designa a Procuradora da República EUNICE DANTAS CARVALHO para 

responder pelos feitos urgentes do 3º Ofício de Combate à Corrupção da 

Procuradoria da República em Sergipe, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020. 

 

O PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 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 EUNICE DANTAS CARVALHO para responder pelos feitos urgentes do 3º Ofício de 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Sergipe, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular LEONARDO 

CERVINO MARTINELLI, para gozo de folga compensatória 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. 

 

EUNICE DANTAS CARVALHO 
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