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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00000547-2020| 

DESPACHO DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

 

Notícia de Fato nº 1.10.000.000418/2019-33 

 

Trata-se de notícia de fato, autuada para coleta de informações quanto ao perfil epidemiológico da área de atribuição do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus e à aplicação dos recursos destinados à conveniada na concretização dos objetivos previstos em seu plano de 

ação. 

Como já assentado no despacho do de 25/08/2019, os recursos vêm sendo aplicados na concretização dos objetivos previstos no Plano 

de Ação, que se adequa ao perfil epidemiológico do território. Contudo, constatou-se que há atraso na execução das atividades programadas. A 

Coordenação justificou que, no 1º semestre de 2019, não houve repasse de recursos para diárias dos profissionais referenciais técnicos, o que impediu a 

supervisão técnica dos polos base e as atividades de educação permanente. Alegou, também, dificuldade logística por insuficiência de transportes e 

insuficiência de profissionais, pois houve desligamentos na transição para esse convênio e novo processo seletivo foi concluído apenas em julho. A 

situação tenderia a melhorar no segundo semestre. 

Os dados apresentados foram encaminhados à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, restando verificar a aplicação dos recursos no 

2º semestre de 2019. 

Por essa razão, determino a instauração de procedimento administrativo, com o fim de "acompanhar e fiscalizar a aplicação dos 

recursos destinados à conveniada do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus (DSEI/ARP) na concretização dos objetivos previstos em seu 

plano de ação para 2019". 

Após, voltem-me conclusos para solicitar dados atualizados ao DSEI/ARP. 

 

LUCIANA DE MIGUEL CARDOSO BOGO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00000273-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

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

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

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
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d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000482/2019-13; 

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

23/2007: "PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO Nº 209-000805/TEC/FISC-0013. ESTRUTURA. BARRAGEM DE REJEITOS. MAGNESITA S/A. RFA 

Nº 0515/2019-38747. FAZENDA SERRA DAS ÉGUAS. BRUMADO/BA." 

Determina, ainda: 

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

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 4ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) o acautelamento do feito pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de que a AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 

encaminhe o relatório de fiscalização das instalações da MAGNESITA MINERAÇÃO S.A., uma vez que em resposta às fls. 367/368, a entidade afirmou 

que a realização de tal diligência havia sido planejada para o final de 2019. 

 

ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00002665-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a instauração da Notícia de Fato nº 1.16.000.002799/2019-71 a partir do teor do Ofício PRR3ª Região JLBL nº 

2135/2019, o qual noticia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) finalizou o processo de reavaliação toxicológica do ingrediente 

ativo glifosato no ano de 2019, concluindo que, em relação às propriedades proibitivas de registro, previstas na Lei 7.802 de julho de 1989, o Glifosato 

não apresenta características mutagênicas, teratogênicas e carcinogênicas, não é desregulador endócrino e não é tóxico para a reprodução; 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, IV, da Resolução n. 174/2017 - CNMP: 

INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil, com o seguinte 

objeto: "acompanhar a realização de estudo por parte da SPPEA/PGR, com participação da SCI/PGR, relativo à analise dos diversos trabalhos já 

realizados sobre o glifosato e os principais agrotóxicos comercializados no Brasil, com o fim de se averiguar a confiabilidade e a isenção da procedência 

(financeira e de bases metodológicas) dos estudos utilizados pela Anvisa, e, ainda, para aqueles estudos produzidos por entidades nacionais e 

internacionais que estão comprometidas com a proteção do meio ambiente". 

1. Publique-se esta Portaria, como de praxe; 

2. Procedam-se aos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. Para fins de tramitação no Sistema Único, registre-se o prazo de tramitação por 1 (um) ano, a contar desta data; 
 

ANNA PAULA COUTINHO DE BARCELOS MOREIRA 

Procuradora da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00002456-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001276/2019-16 
 

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 obter elementos outros de prova a subsidiar a investigação, para, então, deliberar quanto as 

providências porventura cabíveis ao encargo do Parquet; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Autor da representação: Coordenadora da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Envolvido: Ministério da Saúde. 

Objeto: apurar e tomar providências em relação à falta, em diversas unidades federativas, de medicamentos dos  Grupos  1A  e  1B  

do Componente  Especializado  da  Assistência  Farmacêutica  (artigo 49 do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, do 

Ministério da Saúde), adquiridos ou financiados pelo Ministério da Saúde. 

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 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00000323-2020| 

PORTARIA Nº 59, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 

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

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 

determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando a necessidade de apurar a instalação irregular de redes de distribuição de energia elétrica na área denominada Ilha Bela, 

tomando as medidas necessárias à proteção do meio ambiente, no interior da APA Meandros do Araguaia; 

Determino o desmembramento desta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculado à 4ª CCR, tendo por objeto “4ª CCR. Obter a 

reparação ambiental decorrente da instalação e funcionamento de rede de energia elétrica na Ilha Bela, no interior da APA Meandros do Rio Araguaia, 

em área de preservação permanente, sem autorização dos órgão ambientais competentes." 

Após os registros de praxe, publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, bem como no sistema 

Único. 

 

WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00000052-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

REF.: Procedimento Preparatório n. 1.22.025.000023/2019-31. Objeto: Apurar os 

fatos do Auto de Infração nº 024733A, lavrado em face da Brenorte 

Empreendimento Ltda EPP, por abrir e ampliar estrada em área de zona de 

amortecimento e no interior da Unidade de Conservação Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras, sem licença ou autorização 

dos órgãos ambientais competentes e causando impactos nos recursos hídricos que 

abastecem a comunidade Brejo, no município de Montezuma/MG. Câmara: 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República em substituição no Município de Janaúba/MG, André 

de Vasconcelos Dias, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso 

I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público 

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

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

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

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

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

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 

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

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, para apurar os fatos do Auto 

de Infração nº 024733A, lavrado em face da Brenorte Empreendimento Ltda EPP, por abrir e ampliar estrada em área de zona de amortecimento e no 

interior da Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 

competentes, e causando impactos nos recursos hídricos que abastecem a comunidade Brejo, no município de Montezuma/MG, de modo a subsidiar a 

adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento. 

AUTUE-SE a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, alterando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” 

do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

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

REGISTRE-SE a portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

DESIGNO a Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, determino que se reitere o ofício encaminhado à BRENORTE EMPREENDIMENTOS LTDA., com cópia 

de f. 155-161, para que se manifeste acerca das informações prestadas pelo ICMBio, mormente no tocante às medidas apontadas pelo órgão ambiental 
(reconformação do terreno, semeadura e elaboração de PRAD). 

Atendida a determinação supra, acautelem-se os autos no SJUR até a juntada das respostas ou a certificação do decurso dos respectivos 

prazos. Após, venham os autos conclusos. 

 

ANDRE DE VASCONCELOS DIAS 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00000257-2020| 

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Referência: Termo de Autocomposição firmado na ACP n. 1001487-

93.2019.4.01.3803 (Procedimento Preparatório n. 1.22.003.000678/2018-87) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições institucionais, 

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

individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da CRFB 1988 e art. 1º da LC n. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público instituiu nova taxonomia para os 

procedimentos administrativos e extrajudiciais, passando a contemplar a categoria de procedimentos de acompanhamento, a fim de possibilitar a 

padronização entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados, bem como impôs sua adoção a todas as unidades ministeriais; 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal, visando a conferir concretude à Resolução CNMP n° 

63/2010, no âmbito do MPF , vem acentuando que, “nos casos de procedimentos administrativos autuados com a finalidade de mero acompanhamento 

de tramitação de feitos judiciais ou extrajudiciais, é necessária a reclassificação no Sistema Único com a indicação do complemento 'acompanhamento'” 

(Ofício n° 152/2013-CMPF, datado de 14 de fevereiro de 2013); 

CONSIDERANDO o previsto na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, verbis: 

“Art. 8º. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: 

I- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; 

(...)”. 

CONSIDERANDO que foi firmado termo de autocomposição nos autos da ação civil pública n. 1001487-93.2019.4.01.3803, a qual 

foi originada a partir do que restou apurado no procedimento preparatório nº 1.22.003.000678/2018-87, com a empresa ATACADÃO S.A, cujo valor 

fixado no item “2” beneficiou as instituições/órgão OBSERVATÓRIO SOCIAL DE UBERLÂNDIA, CNPJ Nº 23.497.346/0001-42 (R$ 21.000,00), o 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA, CNPJ Nº 00.394.4940029-

37 (R$ 8.614,74) e outra instituição/órgão que ainda será definida por meio da seleção de algum dos projetos elencados no procedimento administrativo 

n. 1.22.003.000546/2019-36; 

CONSIDERANDO que a cláusula que determinou o pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) ainda está pendente de 

cumprimento, bem como as respectivas prestações de contas; 

CONSIDERANDO que a prestação de contas do valor destinado ao Observatório Social será acompanhado no PA n. 

1.22.003.000511/2019-05, uma vez que com a destinação do montante de R$ 21.000,00 estará integralmente atendido o “Projeto Obra Transparente II”1; 

CONSIDERANDO que, com relação à prestação de contas da Delegacia de Polícia Federal, já houve a comprovação por meio do 

envio ao Parquet da nota fiscal de aquisição de equipamentos (contêineres), bem como do boleto bancário no total de R$ 8.614,74, o qual está aguardando 

o pagamento pela empresa Atacadão para juntada nos autos n. 1.22.003.000349/2019-17; 

CONSIDERANDO que, no que se refere ao valor restante de R$ 8.385,26 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis 

centavos), ainda não foi definida a instituição que será beneficiada; 

DELIBERA POR: 

1.a instauração de procedimento administrativo de acompanhamento, vinculado à 1ª CCR/MPF, tendo por objeto “REALIZAR O 

ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO FIRMADO NA ACP N. 1001487-93.2019.4.01.3803, ASSIM 

COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO QUE SERÁ BENEFICIADA COM O RECURSO DO TAC”; 

2.após, acautelem-se os autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de se reunirem informações no PA n. 1.22.003.000546/2019-36, 

no bojo do qual estão sendo apresentados os projetos das instituições/órgãos que receberão recursos de TAC; 

3.transcorrido tal lapso temporal, renove-se a conclusão dos autos; 

4.Ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00000101-2020| 

PORTARIA Nº 16, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República no Município de Ipatinga, do Notícia de Fato n.1.22.010.000277/2019-19; 

Considerando que o referido procedimento tem por objetivo acompanhar as medidas de segurança implementadas nos Reservatórios 

Artificiais (PACUERAS) das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de Senhora do Porto, Dores de Guanhães e Fortuna II; 

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

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

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

Inquérito Civil, cujo objeto de acompanhar as execuções dos Planos Ambientais de Uso e Ocupação do Entorno dos Reservatórios Artificiais 

(PACUERAS) das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de Senhora do Porto, Dores de Guanhães e Fortuna II., devendo constar como representado a 

empresa Guanhães Energia S/A e como representante o Ministério Público Federal. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 

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

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

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

avizinhe. 
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3. Nomeio o servidor Francisco Benones Chaves Nogueira, Assessor de Gabinete, matrícula n. 24712, para secretariar o presente 

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

gabinete. 

4. Inicialmente, cumpra-se o despacho proferido nesta data. 

 

BRUNO JOSE SILVA NUNES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00000204-2020| 

PORTARIA Nº 74, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (PROINFÂNCIA), instituído pela Resolução nº 06, de 24 de abril de 2007, é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

e tem, como objetivo, a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil; 

CONSIDERANDO que um dos eixos do referido programa é a construção de creches e pré-escolas e que, no ano de 2012, pretendendo 

abreviar o tempo das obras, o FNDE lançou edital para licitar projetos de construções com Metodologia Inovadora - MI, dividindo o país em 14 (quatorze) 

lotes, cujo resultado final classificou 4 (quatro) empreiteiras, a fim de que os entes federados contratassem diretamente com essas empresas vencedoras 

do certame; 

CONSIDERANDO que, desde então, muitas das obras contratadas foram abandonadas, canceladas ou sequer iniciadas, prejudicando 

o cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação – PNE, que determinou a universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches, objetivando atender, até 2024, quando se encerrará 

o prazo de vigência do PNE, ao menos metade das crianças com até 3 (três) anos de idade; 

CONSIDERANDO que as despesas do PROINFÂNCIA correm à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao 

Ministério da Educação - MEC e ao FNDE, conforme o art. 5º do Decreto nº 6.494, de 30 de junho de 2008; 

CONSIDERANDO que as obras financiadas pelo FNDE no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA) são monitoradas pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle - SIMEC, disponível em www.simec.mec.gov.br; 

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica nº 01/2019, emitida pelo Grupo de Trabalho Proinfância (GT PROINFÂNCIA), 

constituído pela Portaria Conjunta nº 05, de 18 de abril de 2018, das Egrégias 1ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

e composto por representantes do MPF e dos Ministérios Públicos dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e 

Maranhão, indicados pela Comissão Permanente de Educação – COPEDUC/GNDH; 

CONSIDERANDO que o Ofício nº 166/2019/1ª CCR/MPF traz relação das obras supostamente concluídas, em execução, em 

contratação, paralisadas, inacabadas, em planejamento, em reformulação e canceladas dos municípios no Estado do Pará, indicando a necessidade de 

investigação de 143 obras realizadas em todos os municípios integrantes da área de atuação da PRM-Redenção; 

CONSIDERANDO o prazo do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 

o quanto estabelecido no § 4º do mesmo artigo; 

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

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo em vista a necessidade de apuração dos fatos. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

1) Que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil da notícia de fato 1.23.005.000201/2019-25, efetuando as 

devidas alterações nos sistemas informatizados desta Procuradoria; 

2) Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 1ª CCR, bem como, 

em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - 

DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3) Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-

se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Portanto, como diligências preliminares, determino: 

Altere-se, no sistema, do objeto deste inquérito civil a fim de restringir a investigação apenas ao Município de Redenção, constando 

no resumo o seguinte: “Verificar a efetiva conclusão das obras executadas no Município de Redenção/PA com recursos do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA)”; 

Instaure-se novas notícias de fato, uma para cada município integrante da área de atuação da PRM-Redenção, com cópia integral dos 

presentes autos; 

Expeça-se ofício ao Prefeito do Município de Redenção, requisitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o código INEP das 

escolas abaixo listadas, e confirme se elas estão em efetivo funcionamento, encaminhando, ainda, registro fotográfico das respectivas instalações: 

a) PAC 2 – Creche/Pré-Escola 003, na Rua 21 de Abril; 

b) PAC 2 – Creche/Pré-Escola 004, na Rua Maria Vitória; 

c) PAC 2 – Quadra Escolar Coberta 002, na Av. Marechal Rondon; 
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d) Escola União, na Gleba 23; 

e) PMCMV – Jardim América, na Rua Treze; 

f) PAC 2 – Creche/Pré-Escola 001, na Av. Marechal Rondon; 

g) PAC 2 – Creche/Pré-Escola 002, na Rua 02; 

h) PAC 2 – Creche/Pré-Escola MCMV 001, na Av. Lourival Gonçalves da Silva; 

i) Escola Nova, na Av. Jales Machado Neves Quadra 36; 

j) Esc. Educ. Infantil Tipo C; 

k) PAC 2 – Quadra Escolar Coberta 003, na Av. Giovani Correa de Queiroz; 

l) PAC 2 – Quadra Escolar Coberta 001, na Rua Pioneiro José Pinto. 

Proceda-se aos registros pertinentes. 

 

DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000188-2020| 

PORTARIA N° 2, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

 

Notícia de Fato n.º 1.26.004.000001/2020-12 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre 

outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, 

a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio 

público e social, da probidade administrativa, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos 

interesses relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, da ordem econômica 

e financeira, da ordem social, do patrimônio cultural brasileiro, da manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados de notícia apresentada pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos de Pernambuco, e que "visa a prevenir e mediar potenciais conflitos entre proprietários de terras privadas e membros da comunidade de 

remanescentes de quilombo Jatobá, no Município de Cabrobó/PE, no âmbito do respectivo processo de titulação do território quilombola"; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar minoria ético-social (quilombola) em processo de titulação de terras; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados. 

Após os registros de praxe, publique-se e reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima, vinculando-lhe à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal e registrando a sua classificação temática como: (900014 - Quilombolas (Minorias Étnicas/Garantias Constitucionais/DIREITO 

ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO). 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste Ofício de Salgueiro, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos 

autos os documentos produzidos pelo procurador da República ou por sua determinação, certidões, relatórios da situação do feito, extratos de consulta a 

dados públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que 

houver o cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata 

apreciação do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado ao final dos autos. 

 

ANDRÉ ESTIMA DE SOUZA LEITE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00001344-2020| 

PORTARIA N° 51, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceituam o art. 129 da 

Constituição da República de 1988, o art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o art. 9º da Resolução nº 174, de 4 de 

julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

Considerando que, nos termos da Resolução nº 174/2017 - CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da 

atividade-fim destinado, entre outras finalidades, a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 

Considerando que, segundo o art. 3º da Constituição Federal, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

"III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" e "IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" 

Considerando a notícia, constante do Ofício nº 10/2019/NAOP/5ªREGIÃO, de que, com a nova gestão, a Caixa Econômica Federal 

disponibilizou, para a Região Nordeste, mediante novas contratações, somente 2,2% do total de operações contratadas em todo o território nacional, em 

contraste com o percentual destinado em anos anteriores (21,6% e 18,6% em 2018 e em 2017, respectivamante), representando possível indício de política 

discriminatória para a região, em razão das escolhas políticas feitas pela sua população no último pleito eleitoral; 

Considerando a necessidade de acompanhamento da tramitação, aprovação e execução dos contratos da Caixa Econômica Federal 

junto aos municípios pertencentes à área de atribuição territorial da Procuradoria da República em Pernambuco; 

RESOLVE instaurar o presente procedimento administrativo, determinando: 
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1. Registro e autuação da presente portaria, assinalando como objeto do procedimento administrativo: "acompanhar a tramitação, 

aprovação e execução dos contratos da Caixa Econômica Federal nos municípios pertencentes à área de atribuição territorial da Procuradoria da República 

em Pernambuco, tendo em vista os baixos percentuais de contratações na região Nordeste, em comparação ao total do território nacional." 

2. Remessa eletrônica da presente portaria ao NAOP/PRR-5ªREGIÃO, nos termos do art. 9º da Resolução nº 174/2017 - CNMP, para 

ciência e publicação. 

Como providência instrutória, determino, após autuação, expedição de ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal em 

Pernambuco, a fim de que informe o valor total das operações de crédito contratadas com os entes estatais dos munícipios pertencentes ao Estado de 

Pernambuco, nos anos de 2017, 2018 e 2019, encaminhando listagem completa das operações referentes ao ano de 2019, com indicação de valores, e das 

que estejam pendentes de aprovação, especificando o motivo da pendência. 

Em conformidade com o art. 11 da Resolução nº 174/2017 - CNMP, fica estabelecido o prazo inicial de 1 (um) ano para conclusão 

do presente procedimento administrativo. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00001436-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

 Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000117/2020-83 

 

Cuida-se de procedimento preparatório instaurado, a partir de notícia formulada por Carlos Antônio Costa de Oliveira, com a 

finalidade de apurar notícia de suposta irregularidade no Edital nº 001/2019-CRT, que rege processo de seleção simplificada para contratação temporária 

de profissional técnico para integrar o quadro de pessoal do Conselho Regional de Técnicos Industriais da 3ª Região, consubstanciada na exigência de 

experiência profissional mínima na área de atuação técnica de três anos, contados a partir de 2013 (item 2.1.4, alínea "e"). 

Como providência instrutória inicial, expediu-se o Ofício nº 86/2020/MPF/PRPE/7º OFÍCIO, à Presidência do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais da 3ª Região, para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, prestasse esclarecimentos quanto aos fatos noticiados na 

Manifestação nº 20200000476, indicando os motivos pelos quais se exigiu experiência profissional mínima (item 2.1.4, alínea "e") e se há previsão legal 

para sua exigência. 

Em resposta, por meio de petição eletrônica subscrita em 13 de janeiro de 2020 (PR-PE-00001215/2020), o referido Conselho alegou 

crer que cada entidade estatal seria autônoma para organizar seus serviços e compor seu pessoal, inclusive para estabelecer as bases do concurso e os 

critérios de julgamento do mesmo. Porém, não pretendia agir contrariamente à CR/88, razão pela qual, após o recebimento da requisição ministerial, 

retirou a exigência de experiência profissional mínima do certame em questão, conforme Edital Retificado nº 001/2019-CRT-03, anexado aos autos. 

É o que se põe em análise. 

Conforme consignado no Despacho nº 331/2020, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a exigência de experiência profissional 

necessita estar prevista em lei, nos termos do que dispõe o art. 5º, XIII, da CR/88. Em outras palavras, a exigência de experiência profissional prevista 

apenas em edital importa em ofensa constitucional (STF, RE nº 558.833-AgR, Segunda Turma, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe 25/9/2009). 

Ciente da presente apuração e dessa orientação do STF, o CRT-03 reviu seu entendimento e retificou o Edital nº 001/2019-CRT, para 

retirar a exigência de experiência profissional mínima na seleção simplificada para contratação temporária de profissional técnico, inclusive alterando o 

cronograma do referido processo seletivo, com a prorrogação do prazo de inscrições por mais dez dias, a findar em 18/1/2020. 

Posto isso, com amparo no art. 9º da Lei nº 7.347/85 e no art. 17, caput, da Resolução nº 87/2006-CSMPF, decido pelo arquivamento 

deste feito. 

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) noticiante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 

havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 17, § 1º). 

No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, encaminhem-se os autos à 1ª CCR/MPF, no prazo estipulado no § 

2º do art. 17 da Resolução CSMPF nº 87, de 2006, para revisão. 

 

MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00000900-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 10 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 1.27.000.000664/2019-98 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 Boa HoraPI; 

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

657726/2009, nº 23816/2014, nº 8513/2014 e nº 29883/2014 que ostentam a condição de concluído 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 1.27.000.000664/2019-98 tendo por objeto a adoção das providências sugeridas na Nota Técnica nº 
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01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Proinfância, com relação as obras de construção ou reforma de quadras escolares ou creches no Município 

de Boa Hora/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-00003257-2020| 

PORTARIA Nº 40, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 1390/2019 para designar os Procuradores da República 

para acompanharem os trabalhos de Correições Ordinárias Presenciais que serão 

levadas a termo, no período de 13 de janeiro a 30 de abril de 2020, nas Varas 

Federais do Estado do Rio de Janeiro. 

 

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

atribuições legais, 

considerando a Portaria PR-RJ Nº 1390/2019 (publicado no DMPF º 233, Administrativo, de 13 de dezembro de 2019, página 13) 

que designou os Procuradores da República ANTÔNIO DO PASSO CABRAL e ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES para correições presenciais, no 

período de 13 a 17 de janeiro de 2020, nas 4º e 17º Varas Federais, respectivamente; 

considerando solicitação do Procurador da República ANTÔNIO DO PASSO CABRAL de redesignação de Vara Federal para 

correição presencial e a concordância do Procurador da República ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES em permutar a Vara Federal em que vai realizar 

correição presencial, no período de 13 a 17 de janeiro de 2020; e 

considerando a necessidade de dar continuidade as designações para os plantões Ordinários presencias, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1390/2019 para designar os Procuradores da República ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES e 

ANTÔNIO DO PASSO CABRAL para realizarem correições presenciais nas 4º e 17º Varas Federais, no período de 13 a 17 de janeiro de 2020, 

respectivamente. 

Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-AGR-RJ-00000337-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, 

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

da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000124/2019-60, cujo objeto é apurar 

informação falsa quanto ao porte econômico da empresa ELINO COSME CERLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO declarada no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 

e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 

o inquérito civil e propor a ação civil pública; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, instaurar INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª 

CCR, para “apurar informação falsa quanto ao porte econômico da empresa ELINO COSME CERLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO declarada no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 

 

LEANDRO BOTELHO ANTUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00003096-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001304/2019-16 

 

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

notadamente aquelas previstas no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 6º, VIII, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, CR, e art. 7º, I, da LC nº 

75/93); 
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CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, sobre o 

prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes nestes autos, a requererem o prosseguimento de apuração com vistas à futura tomada de 

providência conclusiva; 

RESOLVE 

CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001304/2019-16 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta portaria, 

pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de apurar suposta ocupação indevida de imóvel funcional do Instituto Benjamin Constant (IBC), localizado na 

Rua Xavier Sigaud, casa 173, Urca, Rio de Janeiro - RJ. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, feitas as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção. 

Após, voltem conclusos para análise. 

 

 FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00003076-2020| 

RECOMENDAÇÃO N° 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref: Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001857/2019-61 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições institucionais e constitucionais, junto à Procuradoria da 

República no Rio de Janeiro, em especial as constantes do artigo 5º, inciso II, alínea “d” e inciso III, alínea “e”, e artigo 6º, inciso XX, ambos da Lei 

Complementar nº 75/93, vem pela presente expor e recomendar o que se segue. 

Considerando que incumbe ao Ministério Público, nos termos da Constituição, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput). 

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

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (artigo 129, II, da Constituição da 

República). 

Considerando os deveres atribuídos aos servidores públicos pelo artigo 116, I, II, III, IV, VI e IX e XII, da Lei n.º 8.112/1990. 

Considerando o artigo 18, da Resolução n.º 3/2016 da Câmara de Ensino Superior do Ministério da Educação, que dispõe sobre os 

requisitos a serem observados pelas Universidades no processo de revalidação em território nacional de diplomas de pós-graduação obtidos no exterior. 

Isto posto, com fundamento no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93, o Ministério Público Federal RECOMENDA à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que REVISE a documentação enviada pelos requerentes de revalidação de diploma de pós-graduação 

obtido no exterior constantes da listagem anexa ao Ofício n.º 191/2019, expedido em 23/7/2019 pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e ANULE 

anterior decisão de procedência do pedido proferida no bojo de processo administrativo de revalidação que não atenda às exigências do artigo 18, da 

Resolução n.º 3/2016 da Câmara de Ensino Superior do Ministério da Educação, especialmente no que concerne aos termos do §4º. 

Outrossim, fixa-se desde logo o prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento desta para manifestação expressa sobre o 

acatamento da presente Recomendação, registrando-se desde logo que, na hipótese de desatendimento, serão adotadas por este órgão ministerial as 

medidas judiciais cabíveis. 

 

FÁBIO MORAES DE ARAGÃO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00000155-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição da 

República, especialmente no que tange à proteção do patrimônio público e social, em razão da competência constitucional de defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao zelo à probidade administrativa (arts. 129, inciso III, 

da Constituição Federal e art. 6º, inciso VII, alínea 'b', LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO a notícia de diversos acidente com morte no trecho da BR 470 dentro do perímetro urbano de Veranópolis; 

Determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar a extensão dos fatos, bem como identificar eventuais 

irregularidades e seus responsáveis, para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento das medidas judiciais e/ou adoção das medidas 

extrajudiciais cabíveis. 

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração. 

A título de diligências investigatórias iniciais, oficie-se, de ordem, ao DNIT, encaminhando cópia do ofício da Polícia Rodoviária 

Federal (PRM-BGO-RS-00003502/2019), solicitando a vistoria e o envio de relatório situacional do trecho da BR 470 dentro do perímetro urbano de 

Veranópolis,  com indicação das medidas necessárias à diminuição de acidentes no trecho e se alguma delas cabe ao Município de Veranópolis. Prazo: 

60 dias. 

Designa-se o servidor Valéria Strauch Furquim, matrícula nº 25251, para secretariar os trabalhos. 

Comunique-se ao representante e à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (art. 6º da Res. nº 

87/06-CSMPF), inclusive para fins de publicação da portaria. 

Afixar cópia da portaria, em tamanho reduzido, no átrio da Procuradoria da República de Bento Gonçalves/RS. 

 

ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00000090-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

 

Referência: 1.29.001.000073/2019-36. TUTELA COLETIVA. Objeto: possíveis 

irregularidades referentes ao professor Ricardo Carpes, Pró-Reitor de Graduação 

da UNIPAMPA, quanto ao exercício de atividade de gerência na empresa 

TEIXEIRA & GOES LTDA. 

 

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

(Artigo 129, IX, da Constituição Federal), legais (artigos 5º, VI, 8º, I a IX da Lei Complementar n. 75/93) e regulamentares (artigos 2º, II, 4º, II e 5º da 

Resolução CSMPF n. 87/2010) e 

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

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

Complementar nº 75/93); 

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

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

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

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

CONSIDERANDO o recebimento da Manifestação 20190043089, formulada via Sala de Atendimento ao Cidadão, a qual traz 

denúncia de possíveis irregularidades referentes ao professor Ricardo Carpes, Pró-Reitor de Graduação da UNIPAMPA, quanto ao exercício de atividade 

de gerência na empresa TEIXEIRA & GOES LTDA; 

CONSIDERANDO que a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, é autarquia federal, sendo a competência genérica para 

julgar as causas da qual seja parte pertencente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, atraindo atribuição ao órgão ministerial federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências voltadas ao objeto do presente expediente. 

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

REALIZE-SE os registros de praxe. 

Como diligência, considerando as informações trazidas aos autos, determino o seguinte: 

1. Oficie-se à PRM de Pelotas solicitando a oitiva do Sr. IAGO KONRATH DE GONCALVES pelo “Sistema eSpace”, no dia 10 de 

fevereiro de 2020, às 14 horas, para realização por videoconferência de interlocução à distância, com vistas à instrução de procedimento autuada nesta 

PRM; 

2. Notifique-se, novamente, a testemunha IAGO KONRATH DE GONCALVES (ENDEREÇO: Rua Marechal Feliciano Mendes de 

Moraes, 180 – Areal – Pelotas/RS – CEP: 96080-670) para comparecimento à Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS no dia 10 de 

fevereiro de 2020, às 14 horas, para audiência a fim de prestar esclarecimentos necessários em procedimento investigado nesta PRM. Ressalta-se que 

esta testemunha, devidamente notificada, não compareceu às oitivas agendadas para 24 de julho e 30 de outubro do ano de 2019, nem mesmo justificou 

as ausências. Em sendo assim, de acordo com o artigo 330 do Código Penal Brasileiro, poderá incorrer em crime de desobediência, praticado pelo 

particular contra a Administração Pública, consistente em desobedecer ordem legal de funcionário público no exercício da função. 

3. Oficie-se a empresa Proper Consultoria Imobiliária, situada à Rua Gonçalves Chaves, 775 – Centro – Pelotas/RS, para que informe 

quem era o responsável pela empresa TEIXEIRA & GOES LTDA. e seu respectivo avalista/fiador no contrato do Imóvel Comercial situado à Rua Quinze 

de Novembro nº 551, inicialmente usada para uma franquia das Lojas Tevah, juntando eventuais documentos comprobatórios. 

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

 

AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00000154-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais (artigo 129, caput, e incisos I e IX, da 

Constituição da República), legais (artigo 6º, inciso V; artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993) e regulamentares (artigos 8º a 13 da Resolução 
CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da finalização da obra da unidade do Proinfância em Carlos Barbosa, Termo 
Convênio nº 32177/2014; 

Determina a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a finalização da obra  obra 
CONCLUÍDA do PROINFÂNCIA: PERTO DO CEC- CENTRO EDUCATIVO CRESCER - Carlos Barbosa - RS, Termo/Convênio nº 32177/2014. 

A título de diligências iniciais: 

1) Sobrestar o andamento deste expediente por 60 dias; 

2) Findo o prazo de sobrestamento, expedir ofício ao Município de Carlos Barbosa, a fim de obter informações sobre a conclusão da 
obra. 

Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente procedimento administrativo, inclusive para fins de 
publicação da portaria (art. 9º da Res. CNMP nº 174/2017). 

 

ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00000878-2020| 

PORTARIA Nº 26, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO em Exercício no Estado de Rondônia, Gisele Dias de Oliveira 

Bleggi Cunha, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 

75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei nº 7.347/85. 

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; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 
alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, assegura como Direito e Garantia Fundamental, a livre manifestação de 

pensamento, contudo, ressalta que é vedado o anonimato, pois, apesar de livre qualquer manifestação, quem a manifesta não pode se esquivar das 

possíveis consequências de seus atos; 

CONSIDERANDO que a CF/88 também assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo e também indenização por dano 

moral e a imagem; 

CONSIDERANDO que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘‘o dano moral coletivo pode ser caracterizado como 

violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) 

proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses 
direitos transindividuais" (REsp 1.643.365/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 7/6/2018). 

CONSIDERANDO que a matéria foi remetida ao ofício criminal para apuração de possível crime de xenofobia, porém, ainda não 
houve instauração de procedimento; 

CONSIDERANDO que foi encaminhada cópia do procedimento ao MP/RO, e foram solicitadas informações sobre possível existência 

de processo instaurado para apurar o mesmo assunto, contudo, ainda não houve resposta; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório 1.31.000.001989/2018-84, sem a conclusão 
do mesmo, bem como destacada a pendência na resposta dos expedientes; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: ‘‘Apurar representação contra sítio eletrônico www.tudorondonia.com e 
contra o colunista conhecido como Professor Nazareno, por supostos insultos à cidade e aos moradores da cidade de Porto Velho.’’ 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia 

desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; (ii) 
aguarde prazo para resposta aos expedientes e não advindo-as, proceda reiteração. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em Exercício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00001247-2020| 

PORTARIA Nº 10, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

 

Designa a Procuradora da República EUNICE DANTAS CARVALHO para 

responder pelos feitos urgentes do 2º Ofício de Tutela Coletiva da Procuradoria 

da República em Sergipe, nos dias 29, 30 E 31 de janeiro de 2020. 
 

A 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 2º Ofício de 

Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Sergipe, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento da titular, a Procuradora da 
República GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO, para gozo de folgas compensatórias de plantão. 

Parágrafo único. Consideram-se urgentes os feitos judiciais de processos penais na fase do art. 402 ou 403, § 3º do CPP ou outros 
feitos de qualquer natureza cujo prazo para manifestação seja de natureza peremptória. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EUNICE DANTAS CARVALHO 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000403-2020| 

PORTARIA Nº 97, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos Procedimento 

Preparatório n.° 1.36.000.000011/2019-08; 

CONSIDERANDO nota dos acadêmicos do Curso de Medicina do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto – 

FAPAC/ITPAC/PORTO, em Porto Nacional-TO, pela qual é repudiado o excesso de vagas disponibilizadas pela IES para o segundo semestre de 2018, 

sem que a instituição dispusesse de estrutura suficiente para atender uma demanda semestral de 132 acadêmicos; 

CONSIDERANDO, também, a informação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES de que, 

conforme Portaria nº 429 de 15 de maio de 2017 publicada no Diário Oficial da União, a referida instituição de ensino superior está autorizada a oferta 

no máximo o quantitativo de 120 vagas anualmente para o Curso de Medicina; 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas irregularidades na oferta de vagas para o Curso de Medicina 

pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto SA – FAPAC/ITPAC/PORTO, em Porto Nacional/TO. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem 

acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Em seguida, oficie-se: 

(a) ao Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto SA – FAPAC/ITPAC/PORTO requisitando: (i) que preste 

esclarecimentos a respeito da oferta de 132 vagas para o Curso de Medicina com ingresso no segundo semestre de 2018, sendo que o quantitativo 

permitido, conforme a Portaria nº 429 de 15 de maio de 2017, seria de 120 vagas anuais; e (ii) que informe quantas vagas do Curso de Medicina foram 
ofertadas no ano de 2019; 

(b) ao MEC, requisitando cópia do relatório de avaliação in loco, referente ao processo e-MEC n. 201107230, mencionado no ofício 
n. 2602/2019/CGLNRS/DPR/SERES/SERES-MEC. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do inquérito civil conclusos para análise. 

Palmas/TO, 13 de janeiro de 2020. 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República  

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000410-2020| 

PORTARIA N° 98, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos Procedimento 
Preparatório n.° 1.36.000.000043/2019-03; 

CONSIDERANDO informações de que a assessoria jurídica e contábil do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins (autarquia 

federal) não estão sendo exercidas por servidores devidamente concursados para tanto, mas sim, por pessoas jurídicas de direito privado há quase vinte 
anos; 

CONSIDERANDO o Ofício n.º 198/2019-PRES/CRFTO, pelo qual o conselho informa que as decisões sobre a realização de 
concurso público serão tomadas após a posse do novo plenário em janeiro de 2020; 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas irregularidades praticadas pelo Conselho Regional de Farmácia 

do Tocantins, em razão de suas assessorias jurídica e contábil serem exercidas por pessoas jurídicas de direito privado, e não por servidores públicos 
concursados. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem 
acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Em seguida, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) oficie-se, em fevereiro de 2020, ao Concelho Regional de Farmácia do Tocantins requisitando informações sobre a deliberação a 
respeito da realização de concurso público para provimento de cargos da assessoria jurídica e contábil da autarquia. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do inquérito civil conclusos para análise. 

Palmas/TO, 13 de janeiro de 2020. 

  

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000409-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 345, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 
 

Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.001191/2018-56 
 

Trata-se de procedimento administrativo de acompanhamento instaurado, nesta Procuradoria da República no Tocantins, com o 

objetivo de monitorar, no estado do Tocantis, a Ação Coordenada da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), promovida para garantir a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar cultura, o pensamento, a arte e o saber, assim como o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 
o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, no âmbito das instituições federais de ensino. 

Os autos foram instaurados a partir do Ofício Circular N° 24/2018/PFDC/MPF, no qual comunicou sobre a ação coordenada e 
solicitou sua implementação no Tocantins. 

Visando à instrução dos autos, expediram-se recomendações à Universidade Federal do Tocantins (UFT) e ao Instituto Federal do 

Tocantins (IFTO), a fim de que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores, com fundamento que represente violação 

aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, adotando as medidas cabíveis e necessárias para que não haja 
qualquer forma de assédio moral em face desses profissionais. 

Em resposta, a UFT, por meio do ofício n.º 3359/2018 (fls.23/25), explanou que, “em sua prática institucional já adota medidas que 

primam pelo zelo das relações interpessoais com respeito, liberdade e dignidade humana que, por sua vez, são reforçadas num processo de formação 

contínua”, destacando o papel da Ouvidoria e demonstrando regulamentações internas sobre as missões institucionais (resolução CONSUNI n.° 06/2016) 

e os procedimentos administrativos disciplinares e do termo de ajustamento de conduta no âmbito da UFT (resolução CONSUNI 30/2018). 

Esclareceu, ainda, que não foram registradas denúncias referentes à violação de princípios constitucionais e demais normas que regem 
a educação nacional e liberdade dos professores da UFT. 

O IFTO, por meio do Ofício nº 674/2018, informou que a instituição se abstém de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação 

a professores, com fundamento que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial 
quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e quanto ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

Demonstrou, ainda, que foi dada ampla divulgação da recomendação do MPF, cuja cópia foi publicada no portal do instituto, bem 
como enviada aos servidores por e-mails e às direções de suas unidades. 

É o relatório do essencial. 

O caso é de arquivamento. 

Isso porque as instituições federais de ensino do Tocantins afirmaram que vedam qualquer desrespeito à liberdade de expressão e ao 

exercício de demais direitos constitucionais, demonstrando que estão cumprindo os termos das Recomendações n.° 117/2018/PRTO/PRDC e n.° 

118/2019/PRTO/PRDC. 

Demais disso, não se teve notícia sobre a prática de qualquer ato, no âmbito da UFT ou do IFTO, que atingisse o pluralismo de ideias 
ou a tolerância. 

Destarte, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República subscritora, promove o arquivamento do presente 

procedimento administrativo de acompanhamento, com fulcro no artigo 13, c/c art. 8°, III, da Resolução n.° 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Não haverá comunicação de representantes, conforme art. 13, § 2°, da Resolução CNMP n.° 174/2017, tendo em vista que autos 
foram instaurados em face de dever de ofício 

De qualquer forma, considerando que da decisão de arquivamento caberá recurso ao Naop-PFDC 1ª Região, no prazo de 10 (dez) 

dias, como determina o art. 13 da Resolução CNMP n.° 174/2017, por analogia aos procedimentos preparatórios e ao inquérito civil, proceda-se de acordo 

com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixado-se cópia deste 
despacho de arquivamento neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 

Se for apresentado algum recurso no referido prazo, voltem os autos imediatamente para apreciação. 

Não havendo recurso, comunique-se ao Naop – 1ª Região sobre o arquivamento, nos termos do art. 12, caput, da Resolução nº 174, 

de 7 de julho de 2017, do CNMP e, após, arquivem-se os autos nesta unidade, conforme art. 13, § 4°, da Resolução CNMP n.° 174/2017. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem arquivados. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadao 
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