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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00047876-2020| 

SESSÃO: 4 DATA: 27/01/2020 13:24:20 PERÍODO: 20/01/2020 A 24/01/2020 

 

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

 

Processo: 1.00.001.000021/2020-11 - Eletrônico 

Assunto: 

CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 

Origem: PGR 

Relator: 

Assento/CSMPF n° 05(LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN) 

Data: 03/02/2020 

Interessados: PR-RS - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

 

Processo: 1.00.001.000022/2020-66 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 

Origem: PGR 

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

Data: 03/02/2020 

Interessados: PGR/NUCRIM/STJ/PGR - Núcleo de Acompanhamento na Área Criminal do STJ - PGR 

 

Processo: 1.00.001.000095/2019-14 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 01(NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO) 

Data: 04/02/2020 

Interessados: AILTON BENEDITO DE SOUZA 

                      PR-GO/PR-GO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIAS 

 

Processo: 1.00.002.000018/2019-54 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 

Origem: PRR5ª REGIÃO 
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Relator: Assento/CSMPF n° 08(ALCIDES MARTINS) 

Data: 06/02/2020 

Interessados: PGR/CORREG - CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

 

Processo: 1.00.002.000073/2019-44 

Assunto: CSMPF-INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

Origem: PRR1ª REGIÃO 

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

Data: 06/02/2020 

Interessados: PGR/CORREG - CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

 

Processo: 1.00.001.000023/2020-19 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 09(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 

Data: 07/02/2020 

Interessados: RAFAEL BRUM MIRON 

 

Processo: 1.00.001.000024/2020-55 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 09(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 

Data: 07/02/2020 

Interessados: VICTOR RICCELY LINS SANTOS 

 

Processo: 1.00.001.000025/2020-08 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 

Data: 07/02/2020 

Interessados: HENRIQUE DE SA VALADAO LOPES 

                   

   ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 

Presidente do CSMPF 

 

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00048344-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Subprocurador-Geral da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do artigo 129 da Lei 

Maior; 

CONSIDERANDO a função executiva do Coordenador da Câmara de abrir procedimento interno de coleta, sistematização e 

tratamento de dados ou informações técnico-jurídicas, para apoiar medidas extrajudiciais, judiciais, de planejamento ou de simples execução da atuação 

ministerial, estabelecidas no artigo 7º, §2º, inciso XXV do Regimento Interno da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, 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; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 

tutela de interesses individuais indisponíveis, e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser 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, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução nº 174/2017 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhamento da atualização do rol de procedimentos e 

eventos em saúde, pela ANS, notadamente quanto à cobertura adequada a todas as doenças listadas na CID, conforme art. 10, §4º da Lei nº 9.656/1998. 

Para tanto, determino: 

a) a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2016 e do artigo 9º da Resolução nº 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

b) a publicação desta Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª CCR 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00048339-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Subprocurador-Geral da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do artigo 129 da Lei 

Maior; 

CONSIDERANDO a função executiva do Coordenador da Câmara de abrir procedimento interno de coleta, sistematização e 

tratamento de dados ou informações técnico-jurídicas, para apoiar medidas extrajudiciais, judiciais, de planejamento ou de simples execução da atuação 

ministerial, estabelecidas no artigo 7º, §2º, inciso XXV do Regimento Interno da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, 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; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 

tutela de interesses individuais indisponíveis, e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal tomou ciência, por meio de matérias jornalísticas, da decisão de algumas 

companhias aéreas lowcost, que operam no Brasil, de limitar a bagagem de mão franqueada de até 10Kg apenas àquelas que puderem ser dispostas abaixo 

das poltronas dos passageiros; 

CONSIDERANDO a afirmação veiculada pela imprensa de que tal prática seria considerada legal pela Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) e de que essa entenderia que as dimensões e locais de alocação da bagagem franqueada podem ser definidos livremente pelas companhias 

aéreas em seus contratos de transporte de passageiros; 

CONSIDERANDO que as regras estabelecidas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC devem ser interpretadas em conformidade com 

o que dispõem as normas de hierarquia superior, especialmente o disposto no Código de Defesa do Consumidor; 

CONSIDERANDO que eventual interpretação equivocada da Resolução nº 400/2016 da ANAC, no sentido supramencionado, pode 

configurar a adoção de prática coercitiva ou abusiva, dada a estreiteza do espaço entre o piso da aeronave e a base do assento, o que obrigaria o consumidor 

a pagar pela utilização do espaço disponível no compartimento superior ou pelo despacho da bagagem no compartimento inferior de cargas; 

CONSIDERANDO que tal prática poderá comprometer a segurança do voo, em caso de emergência, dificultando a livre locomoção 

e o conforto dos passageiros; 

CONSIDERANDO que o consumidor tem o direito de ser protegido de métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor); bem como constitui 

prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor); 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser 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, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução nº 174/2017 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhamento das alterações regulatórias relativas às 

franquias de bagagem de mão em transporte aéreo de passageiros. 

Para tanto, determino: 

a) a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2016 e do artigo 9º da Resolução nº 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

b) a publicação desta Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª CCR  

 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00047765-2020| 

EDITAL CONJUNTO 4ª CCR E SCI Nº 1, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Abertura de vagas para participação no Curso de Repressão a Crimes Ambientais 

9 a 13 de março de 2020 

 

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a SECRETARIA DE 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes são conferidas 

RESOLVEM: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de duas vagas para participação no evento Curso de Repressão a Crimes 

Ambientais, da Academia Internacional de Fiscalização - ILEA, em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, que será 

realizado em Gaborone, capital de Botsuana, entre dias 9 e 13 de março de 2020. 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto deste edital é o preenchimento, por membro do Ministério Público Federal, de duas vagas para participação no evento 

Curso de Repressão a Crimes Ambientais, que será realizado em Gaborone, capital de Botsuana, entre dias 9 e 13 de março de 2020. 

1.2. O objetivo do curso é promover a proteção ambiental e deter crimes ambientais em nível regional e global, por meio da formação 

e desenvolvimento de juízes, promotores, procuradores e investigadores responsáveis pela aplicação penal de leis ambientais. O curso abrangerá 

investigação e coleta de provas, cooperação internacional, resolução de casos e sentenças. 

§ 1º Os países participantes são: Angola, Brasil, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Botsuana. 
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§ 2º O curso tem 5 dias de duração e contará com instrutores especializados do Departamento de Justiça e da Divisão de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais. 

§ 3º O Curso de Repressão a Crimes Ambientais será composto por 5 dias de aula, de segunda a sexta-feira.  O horário de aula é das 

8h às 17h, com intervalos de almoço e lanche. 

§ 4º O curso será ministrado em inglês com interpretação para o português. 

1.3. Conforme orientação da organização do curso, o participante deverá ser capaz de implementar o treinamento recebido na 

Academia Internacional de Fiscalização (ILEA) em suas unidades de trabalho e compartilhar seu conhecimento com colegas de profissão. Espera-se que 

todos os candidatos permaneçam em suas atribuições atuais por pelo menos um ano após a conclusão do treinamento". 
 

2. REQUISITOS 

2.1 Ser membro do MPF; 

2.2 Ter mais de 25 anos de idade; 

2.3 Não responder a procedimento administrativo disciplinar nem ter recebido punição nos últimos 5 anos; 

2.4 Ter atuação na temática da 4ª CCR; 

2.5 Não ter desistido de participar de atividade para a qual foi selecionado, fora do prazo concedido por Edital da SCI/PGR no ano 

de 2019; 

2.6 Ter pelo menos 5 (cinco) anos de experiência profissional; e 

2.7 Não apresentar condição médica temporária ou permanente ou mobilidade prejudicada, haja vista que pode haver atividades ao 

ar livre, exigindo esforço físico, muitas vezes sob condições climáticas extremas. 
 

3. INSCRIÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. As inscrições para o custeio de deslocamento e hospedagem poderão ser feitas até o dia 12 de fevereiro de 2020, às 16h, mediante 

o envio para o e-mail 4ccr-asscoor@mpf.mp.br. 

§ 1º Caso o número de inscritos venha a ser maior que a quantidade de vagas oferecidas, a seleção dos participantes se dará por 

sorteio. 

3.2 Passagens aéreas, hospedagem, refeições e despesas relacionadas ao curso para os alunos serão pagas pelo ILEA. 

3.3 É altamente sugerido que os candidatos obtenham seguro médico. 

3.4 Não haverá pagamento de diárias ou de qualquer custo adicional de membros por parte do MPF. 

3.5 A ILEA realizará o curso nas suas próprias instalações, localizadas em Gaborone, Botsuana. Os arranjos de viagem para Gaborone, 

Botsuana, serão feitos através do ponto de contato da ILEA na Embaixada dos EUA. Todos os participantes devem chegar a Gaborone no sábado, 7 de 

março de 2020 ou domingo, 8 de março de 2020 (antes das 13h) e partir no sábado, 14 de março de 2020. É obrigatório ter um passaporte válido por seis 

(seis) meses além da data de conclusão do curso. 

3.6 Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR e pelo Secretário de Cooperação Internacional . 
 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 
 

ANAMARA OSORIO SILVA 

Procuradora Regional da República 

Secretária de Cooperação Internacional Adjunta 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR4 - PRR4ª-00002254-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício de suas atribuições legais 

e em especial, nos termos dos artigos 37, I, in fine, e 77 a 79 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP nº 

30, de 19 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO os termos da Resolução Conjunta PRE-RS/PGJ-RS nº 1, de 13 de novembro de 2019; 

CONSIDERANDO, ainda, as indicações contidas no Ofício Gab. Nº 0020/2020, de 22 de janeiro de 2020, recebidas da Procuradoria-

Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

RESOLVE: 

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

Eleitorais respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 
 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) 
INÍCIO DA 

ATUAÇÃO 

FINAL DA 

ATUAÇÃO 

3 Gaurama/ Marcelino Ramos STELA BORDIN 06/01/2020 31/01/2020 

4 Espumoso/ Tapera SUZANE HELLFELDT 21/01/2020 31/01/2020 

5 Alegrete  LUIZA TRINDADE LOSEKANN 01/01/2020 06/01/2020 

8 Bento Gonçalves EDUARDO SÓ DOS SANTOS LUMERTZ 07/01/2020 26/01/2020 

8 Bento Gonçalves ELCIO RESMINI MENESES 27/01/2020 31/01/2020 

9 Caçapava do Sul/ Lavras do Sul ALINE BALDISSERA 13/01/2020 30/01/2020 
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9 Caçapava do Sul/ Lavras do Sul MARCOS FERRAZ SARALEGUI  31/01/2020 31/01/2020 

10 Cachoeira do Sul MARISTELA SCHNEIDER 01/01/2020 31/01/2020 

12 Camaquã RICARDO CARDOSO LAZZARIN 07/01/2020 16/01/2020 

14 Canguçu PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 07/01/2020 17/01/2020 

16 Caxias do Sul RAFAEL FESTA 27/01/2020 31/01/2020 

19 Encruzilhada do Sul RUI PREDIGER 01/01/2020 06/01/2020 

19 Encruzilhada do Sul ALINE BALDISSERA 07/01/2020 17/01/2020 

19 Encruzilhada do Sul RUI PREDIGER 18/01/2020 31/01/2020 

21 Estrela DANIEL COZZA BRUNO 22/01/2020 25/01/2020 

21 Estrela ANDREA ALMEIDA BARROS 26/01/2020 31/01/2020 

22 Guaporé ALÉCIO SILVEIRA NOGUEIRA 13/01/2020 17/01/2020 

22 Guaporé DANIELA PIRES SCHWAB 18/01/2020 22/01/2020 

27 Julio de Castilhos ANTÔNIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 13/01/2020 31/01/2020 

29 Lajeado CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 07/01/2020 25/01/2020 

29 Lajeado SÉRGIO DA FONSECA DIEFENBACH  26/01/2020 31/01/2020 

32 Palmeira das Missões MANUELA PARADEDA MONTANARI 07/01/2020 24/01/2020 

34 Pelotas LUCIARA ROBE DA SILVEIRA 07/01/2020 21/01/2020 

35 Pinheiro Machado ANGELA HACKBART CONDE 01/01/2020 31/01/2020 

37 Rio Grande DANIELA TIMM FERREIRA 06/01/2020 19/01/2020 

37 Rio Grande JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA ZACHIA ALAN 20/01/2020 31/01/2020 

38 Rio Pardo RUI PREDIGER 20/01/2020 31/01/2020 

47 São Borja FERNANDO GONZALEZ TAVARES  20/01/2020 21/01/2020 

47 São Borja FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI 22/01/2020 29/01/2020 

48 São Francisco de Paula PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA 25/01/2020 26/01/2020 

48 São Francisco de Paula XIMENA CARDOZO FERREIRA 27/01/2020 31/01/2020 

49 São Gabriel LISIANE VILLAGRANDE VERÍSSIMO DA FONSECA  01/01/2020 31/01/2020 

50 
São Jerônimo/Charqueadas/ 

General câmara 
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 07/01/2020 24/01/2020 

60 Pelotas LUCIARA ROBE DA SILVEIRA 23/01/2020 31/01/2020 

65 Canela/ Gramado PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA 27/01/2020 31/01/2020 

66 Canoas RENATA PINTO LUCENA  23/01/2020 24/01/2020 

66 Canoas MARCELO DOSSENA LOPES DOS SANTOS 25/01/2020 31/01/2020 

75 Nova Prata ANDRÉ LUIZ TAROUCO PINTO  27/01/2020 31/01/2020 

76 Novo Hamburgo JULIANA MARIA GIONGO 07/01/2020 28/01/2020 

78 Piratini JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 01/01/2020 31/01/2020 

90 Guaíba / Eldorado do Sul RAQUEL ISOTTON  13/01/2020 14/01/2020 

90 Guaíba / Eldorado do Sul VALTER PRIEBE 15/01/2020 23/01/2020 

90 Guaíba / Eldorado do Sul VALTER PRIEBE 27/01/2020 31/01/2020 

92 Arroio grande/ Herval LARA GUIMARÃES TREIN 07/01/2020 31/01/2020 

94 Frederico Westphalen/ Iraí DENIS GUSTAVO GITRONE 27/01/2020 31/01/2020 

98 Garibaldi ALÉCIO SILVEIRA NOGUEIRA 30/01/2020 31/01/2020 

102 Santo Cristo ANA PAULA MANTAY 01/01/2020 19/01/2020 

102 Santo Cristo JANOR LERCH DUARTE 20/01/2020 24/01/2020 

102 Santo Cristo MARCELO AUGUSTO SQUARÇA 25/01/2020 31/01/2020 

105 Campo Bom IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 15/01/2020 31/01/2020 

112 Porto Alegre ADRIANO MARMITT 07/01/2020 26/01/2020 
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113 Porto Alegre DAVID MEDINA DA SILVA 20/01/2020 31/01/2020 

114 Porto Alegre ARI COSTA 23/01/2020 31/01/2020 

118 Estância Velha/ Ivoti BRUNO AMORIM CARPES 20/01/2020 31/01/2020 

120 Horizontina MARCELO AUGUSTO SQUARÇA 07/01/2020 24/01/2020 

120 Horizontina JANOR LERCH DUARTE 27/01/2020 31/01/2020 

121 Ibirubá SUZANE HELLFELDT 01/01/2020 20/01/2020 

121 Ibirubá VANESSA CASARIN SCHÜTZ  21/01/2020 31/01/2020 

122 Mostardas CAMILO VARGAS SANTANA 01/01/2020 31/01/2020 

123 Pedro Osório LUCIARA ROBE DA SILVEIRA 01/01/2020 06/01/2020 

123 Pedro Osório ANDREA SOARES TORRES 07/01/2020 17/01/2020 

128 Passo fundo DENILSON BELEGANTE 15/01/2020 31/01/2020 

129 Nova Petrópolis ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI 01/01/2020 06/01/2020 

129 Nova Petrópolis MAURO ROCHA DE PORCHETTO 07/01/2020 21/01/2020 

129 Nova Petrópolis ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI 22/01/2020 31/01/2020 

130 São José do norte JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA ZACHIA ALAN 15/01/2020 19/01/2020 

136 Caxias do Sul FERNANDA SOARES PEREIRA 07/01/2020 17/01/2020 

136 Caxias do Sul RAFAEL FESTA 18/01/2020 26/01/2020 

138 Casca ANDRÉ LUIZ TAROUCO PINTO  01/01/2020 14/01/2020 

141 Santo Antônio das Missões MARLOS DA ROSA MARTINS 07/01/2020 19/01/2020 

141 Santo Antônio das Missões MARCOS ROBERTO LAMIN 20/01/2020 31/01/2020 

142 Bagé ÂNGELA HACKBART CONDE 06/01/2020 16/01/2020 

142 Bagé MARCOS FERRAZ SARALEGUI 17/01/2020 23/01/2020 

144 Planalto MÁRCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 06/01/2020 31/01/2020 

148 Erechim DIEGO PESSI 01/01/2020 17/01/2020 

148 Erechim DIEGO PESSI 20/01/2020 31/01/2020 

149 Igrejinha/Três Coroas DANIEL RAMOS GONÇALVES 01/01/2020 18/01/2020 

151 Barra do Ribeiro ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 01/01/2020 31/01/2020 

152 Carlos Barbosa JEANINE MOCELIN 01/01/2020 31/01/2020 

155 Augusto Pestana DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 06/01/2020 26/01/2020 

155 Augusto Pestana MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 27/01/2020 31/01/2020 

156 Palmares do sul FERNANDO ANDRADE ALVES 20/01/2020 29/01/2020 

157 Restinga Seca CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR  01/01/2020 31/01/2020 

158 Porto Alegre LUÍS FELIPE DE AGUIAR TESHEINER 22/01/2020 31/01/2020 

161 Porto Alegre LUÍS FELIPE DE AGUIAR TESHEINER 07/01/2020 17/01/2020 

162 Santa Cruz do Sul NADIA BARON RICACHENEVSKY  13/01/2020 31/01/2020 

163 Rio Grande VALDIRENE SANCHES MEDEIROS JACOBS 13/01/2020 31/01/2020 

169 Caxias do Sul CRISTIANO SALAU MOURÃO 27/01/2020 31/01/2020 

172 Novo Hamburgo LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 29/01/2020 31/01/2020 

173 Gravataí JULIANA VENTURELLA NAHAS GAVIÃO 27/01/2020 31/01/2020 

 

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

Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de gratificação eleitoral (Resolução CNMP 30/2008, art. 2º). 

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

do Estado do Rio Grande do Sul. 

Publique-se. 

 

FÁBIO NESI VENZON 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00006728-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e pelo artigo 

7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 

artigo 1° da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da nº Lei 

7.347/1985, a qual disciplina a ação civil pública; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1° Ofício Cível relativas à tutela dos cidadãos, conforme artigo 1°, inciso I, da Resolução n° 

01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução n° 01/2010. 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 

196 da Constituição Federal; art. 2º, caput e § 1º, da Lei 8.080/90); 

CONSIDERANDO a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher - Convenção de Belém 

do Pará. O reconhecimento e o respeito irrestrito de todos os direitos da mulher são condições indispensáveis para seu desenvolvimento individual e para 

a criação de uma sociedade mais justa, solidária e pacífica; 

CONSIDERANDO as conclusões e recomendações da Consulta Interamericana sobre a Mulher e a Violência, celebrada em 1990, e 

a Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, nesse mesmo ano, adotada pela Vigésima Quinta Assembleia de Delegadas; Recordando 

também a resolução AG/RES.1128(XXI-0/91) "Proteção da Mulher Contra a Violência", aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos. 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n°1.13.000.001654/2019-65 autuado para apurar à aplicação atendimento 

obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.  Nos termos da Lei 12.845/2013, art. 1º, "os hospitais devem oferecer às vítimas de 

violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de 

violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social". 

CONSIDERANDO a lei nº 13.431, 04/04/2017 que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Resolução do CONANDA nº 162, 

28/01/2014 Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.958, 13/03/2013 Estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos 

profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS. 

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 288, 25/03/2015 (Secretaria Política Mulheres, Ministério da Saúde e Justiça) 

Estabelece orientações para a organização e integração do atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e pelos 

profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à humanização do atendimento e ao registro de informações e coleta de vestígios. 

CONSIDERANDO que as as vítimas de violência sexual, em sua maioria, não procuram a polícia para fazer a notificação. Leva-se 

em consideração que as vítimas ou as testemunhas nos piores casos procuram o agente de saúde, mas tem medo de denunciar o agressor formalmente à 

polícia. Infere-se que os altos índices informados pelas Secretarias de Saúde do Estado do Amazonas e do Município de Manaus podem estar defasados. 

Preocupada porque a violência em que vivem muitas mulheres e crianças do Amazonas, sem distinção de raça, classe, religião, idade 

ou qualquer outra condição, é uma situação generalizada; Persuadida de sua responsabilidade histórica de fazer frente a esta situação para procurar 

soluções positivas. 

CONSIDERANDO que permanece a necessidade de continuidade do procedimento para verificar o panorama de Violência Sexual 

no Amazonas e efetiva aplicação da Lei do minuto seguinte 12.845/2003. 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à PFDC, com o seguinte objeto: verificar o controle e aplicação da lei do minuto 

seguinte no Estado do Amazonas, especialmente quanto à oferta às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, que 

vise controle ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e, quando necessário, o encaminhamento aos serviços de 

assistência social. Para isto, determina-se: 

1. Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 

2. Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnica administrativa – matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em sua ausência, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício da PR/AM; 

3. Cumpra-se as diligências determinadas em despacho. 
 

FERNANDO MERLOTO SOAVE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00011256-2020| 

PORTARIA Nº 29, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

INQUÉRITO CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República 

instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 

Inquérito Civil nº 1.16.000.000764/2019-06 

Autor da Representação: IDENTIDADE PRESERVADA POR SIGILO. 
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Possível responsável: SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE - DF), DBMASTER 

INFORMÁTICA LTDA. 

Resumo: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Denúncia de irregularidades nos contratos 253/2011, 62/2013 e 365/2015 

celebrados entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e a DBMASTER Informática Ltda., para aquisição de produtos 

e serviços especializados em Tecnologia da Informação - TI, entre o período de 27/09/2011 e 06/03/2018. São citados os gestores Ênio Duarte Pinto, 

Maísa Holanda Feitosa, Daniele Miguel Damasceno, Francisco Florêncio Canindé Filho e Natália Cortes Torres. 

Determina: 

a) A autuação desta Portaria; 

b) Após, conclusos. 

 

IGOR MIRANDA DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00006355-2020| 

PORTARIA Nº 41, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA 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 5/2020, RESOLVE: 

DESIGNAR o Promotor de Justiça infrarrelacionado para o exercício da função eleitoral no período e localidade especificados abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO 
PROMOTOR(A) DE 

JUSTIÇA 
JUSTIFICATIVA  

1 8ª Afonso Cláudio 
10/02/2020 a  

21/02/2020 

Valtair Lemos Loureiro 

Título de Eleitor: 

11684131457 

Férias do titular 

 

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. 
 

NADJA MACHADO BOTELHO  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00005699-2020| 

PORTARIA N° 12, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Ref. Procedimento Preparatório 1.18.000.001009/2019-66 
 

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

atribuições constitucionais e legais: 

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

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

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

CONSIDERANDO os elementos apurados, até o momento, no Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001009/2019-66; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 

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

RESOLVE converter o mencionado procedimento preparatório em inquérito civil. 

Na ocasião, DETERMINO: 

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

de controle de processos desta Procuradoria; 

b) publique-se e comunique-se à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão via ÚNICO; 

c) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 
 

MARIANE GUIMARÃES DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000745-2020| 

PORTARIA N° 2, DE 11 DE FEVEREIRO 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); 

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/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000028/2019-28, “instaurado em razão da conduta omissiva 

(descumprimento de ordem judicial) e a prática, em tese, de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário na ordem de R$ 50.000.00, 

conforme noticiado no bojo do processo 10000-38.2017.4.01.3701, ajuizado por FABIANE SOARES COSTA HONORATO contra a CAIXA”. 

Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 

 

RODRIGO PIRES DE ALMEIDA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00005159-2020| 

PORTARIA Nº 14, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

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

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

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

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

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

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 

difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 

promover inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

na Constituição; 

Considerando que a omissão dos órgãos públicos no cumprimento de seus deveres administrativos, legitimam a atuação reparadora 

do Ministério Público Federal, com o fim de sanar o desrespeito ao ordenamento constitucional em concreto, proporcionando observância real à dignidade 

das pessoas, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal e do inciso II do artigo 39 da Lei Complementar nº75/1993; 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT constitui um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de 

veículos e regulamentado pela Lei nº6.194/74, instituindo que todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 
reparação por dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa; 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, por sua vez, é responsável 
por fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros (Decreto-Lei nº73/1966); 

Considerando os indícios, nos autos, de morosidade no pagamento do seguro DPVAT pela via administrativa, resultando em excessiva 
judicialização de demandas individuais; 

Considerando, outrossim, o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de diligências, bem como o esgotamento do prazo da presente investigação, conforme 
preceitua o §1º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº1.20.000.000399/2019-07 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de  

“apurar eventuais irregularidades no pagamento, na via administrativa, do seguro obrigatório DPVAT em MT, implicando na intensa judicialização de 
demandas individuais”, conforme determinado em despacho próprio. 

Comunique-se à egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar 
nº75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam requisitadas 

informações ao representante, conforme determinado em despacho próprio. 

 

GUSTAVO NOGAMI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00005137-2020| 

PORTARIA Nº 17, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 028/2020, de 04/02/20, 

firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 

Art. 1º Reconduzir o(a) Promotor(a) de Justiça Luiz Augusto Ferres Schimith para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 

60ª Zona Eleitoral - Campo Novo dos Parecis,  no período de 02 (dois) anos,a partir de 07/02/2020. 

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00005138-2020| 

PORTARIA Nº 18, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 029/2020, de 07/02/20, 

firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 16ª Zona 

Eleitoral - Vila Rica,  no período de 01 a 07/02/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Eduardo Antônio Ferreira Zaque, por motivo de 

licença para tratamento de saúde em pessoa da família do titular. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Wellington Petrolini Molitor para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 26ª 

Zona Eleitoral - Nova Xavantina,  no dia 06/02/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Tereza de Assis Fernandes, por motivo de licença 

para tratamento de saúde do titular. 

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos. 

 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00003636-2020| 

PORTARIA N° 16, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

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

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

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

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

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e das Portarias n. 467/2020-PGJ e 

469/2020-PGJ, de 05.02.2020 e da Portaria n. 478/2020-PGJ, de 06.02.2020; 

RESOLVE: 

Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 

ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 
 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 

ALEXANDRE ROSA LUZ 05ª 10 a 12.02.2020 

DANIELLA COSTA DA SILVA 12ª 10 a 14.02.2020 

ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO 45ª 
13 e 14.02.2020 

21.02.2020 
 

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

Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 
 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00003637-2020| 

PORTARIA N° 17, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

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

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

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

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

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 488/2020-PGJ, de 

06.02.2020; 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito a Portaria PRE/MS n. 01/2020, de 07.01.2020, publicada no DMPF-e n. 06/2020 - EXTRAJUDICIAL, pág. 23 e 

24, de 10.01.2020, que designou o Promotor de Justiça FABIO ADALBERTO CARDOSO DE MORAIS para exercer as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante a 07ª Zona Eleitoral, no dia 03.02.2020. 

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

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 
 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONCALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SLA-MG-00000599-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 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 possível malversação de recursos do FNDE transferidos ao município de Gouveia/MG em 

2013 a título de Apoio Suplementar à Educação Infantil; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000005/2019-17, fruto de conversão do procedimento preparatório de 

mesmo número e ordeno, para tanto: 

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

b) remessa de cópia desta Portaria à respectiva CCR/MPF, via sistema Único, para publicação em veículo oficial. 
 

FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SLA-MG-00000598-2020| 

PORTARIA N° 7, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 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 danos ambientais na APP da represa de Três Marias perpetrados por múltiplos invasores de 

área denominada Porto Novo, de propriedade da CODEVASF e oriunda de desapropriação da Fazenda Pontal dos Cachorros II, em Morada Nova de 

Minas/MG; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000055/2019-96, fruto de conversão do procedimento preparatório de 

mesmo número e ordeno, para tanto: 

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

b) remessa de cópia desta Portaria à respectiva CCR/MPF, 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-00005582-2020| 

PORTARIA N° 10, DE 10 DE FEVEREIRO 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 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, que regulamenta a instauração e 

tramitação do Procedimento Administrativo; 

CONSIDERANDO o teor do documento PR-PA-00005208/2020, o qual comunica a adesão da empresa G BELUSSO COMERCIO 

DE GRAOS (CNPJ 32.623.554/0001-31) ao Protocolo Verde dos Grãos do Pará; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com vistas a acompanhar o cumprimento das cláusulas do Protocolo 

Verde dos Grãos do Pará por parte da empresa. 

Como diligências, determino: 

1) Autue-se a portaria de instauração do procedimento administrativo, com acompanhamento anual; 

2) Comunique-se à 4ª CCR a instauração do presente PA, via Sistema Único. 
 

RICARDO AUGUSTO NEGRINI 

Procurador da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00000672-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

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

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

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

b) Considerando o contido nos autos do Procedimento Preparatório MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000199/2019-90, em trâmite nesta 

Procuradoria da República para apurar eventual ocorrência de danos ambientais decorrentes do depósito de vagões no trecho ferroviário, de 

aproximadamente 10 quilômetros, situado no perímetro do Município de Jaguariaíva/PR; 

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

d) Considerando que o meio ambiente é um direito fundamental previsto no caput art. 5ª da Constituição Federal; 

e) Considerando a necessidade de realizar diligências instrutórias para a adequada elucidação dos fatos, bem como, de outro lado, a 

iminência do escoamento do prazo estabelecido no § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, 

alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF; 

Resolve este órgão ministerial: 

Nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF, converter o presente 

Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, observando-se o seguinte: 

1. Anote-se a seguinte temática: Garantias Constitucionais/Meio Ambiente (código 10110), vinculado à 4ª CCR. 

2. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º da Resolução n° 23 CNMP 

e art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 

3. Atente-se à data fim para, se for o caso, prorrogar o prazo de término da apuração ora em curso, conforme art. 15 da Resolução nº 

87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 

4. Aguarde-se a resposta do ofício n° 01/2020. 

 

LYANA HELENA JOPPERT KALLUF 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-JAC-PR-00000282-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

EMENTA: PROINFÂNCIA. OBRAS DE ESCOLAS SUBSIDIADAS COM 

RECURSOS DO FNDE. CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social, conforme Artigo 129, III, da Constituição Federal, e Artigo 6º, VII, b, da Lei Complementar 75, de 20/05/1993; 

CONSIDERANDO o presente expediente instaurado na Procuradoria da República no Município de Jacarezinho/PR a partir de Ofício 

171/2019-1ª CCR/MPF, enviado pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para providências em relação ao contido na Nota Técnica 01/2019, 

elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância; 

CONSIDERANDO o lapso temporal já transcorrido desde a instauração do presente procedimento preparatório, porém com 

necessidade de posteriores diligências; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório nº 1.25.005.000323/2019-47 em INQUÉRITO CIVIL, na forma do Artigo 

2º, parágrafos 6º e 7º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, para, sob sua presidência, fiscalizar a  consecução dos 

objetivos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), 

destinado a municípios e Distrito Federal, instituído pela Resolução nº 06, de 24 de abril de 2007, que visa assegurar o acesso de crianças a creches e 

pré-escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil, no âmbito dos municípios afeto a atribuição da Procuradoria da 

República em Jacarezinho. 

Autue-se e registre-se. 

Proceda-se a baixa do sigilo dos autos. 

Após, adote-se as medidas necessárias para a instrução dos autos. 

 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-FBE-PR-00000805-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 Procedimento Preparatório 1.25.010.000086/2019-45 

 

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

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a" e 6º, inciso 

VII "a" e "b" da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro 

de 2004, alterados pela Resolução CSMPF nº 106, de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 e os 

artigos 5º, III "b" e 6º, inciso VII "b" da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO que foi autuado, nesta Procuradoria da República, o Procedimento Preparatório 1.25.010.000086/2019-45, com 

o fito de adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às 

obras no Município de Foz do Iguaçu; 

CONSIDERANDO que o Município de Foz do Iguaçu solicitou nova pactuação para as obras Jardim Almada - PAC2 e CMEI Gleba 

Guarani com o objetivo de finalização destas construções; 

CONSIDERANDO que as obras Jardim Cataratas e Campos do Iguaçu Conjunto Libra estão sendo executadas pelo Município, 

necessitando de acompanhamento; 

CONSIDERANDO que o Estado do Paraná possui termo de compromisso vigente para a reforma do CE Carlos Drummond de 

Andrade e para construção de prédios situados no Campus de Foz do Iguaçu, necessitando de acompanhamento até a finalização das obras; 

RESOLVE 

Converter o Procedimento Preparatório 1.25.010.000086/2019-45 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes 

providências: 

I) Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 

II) Sobreste-se pelo prazo de 60 dias, após, oficiar novamente o Município de Foz do Iguaçu solicitando informações atualizadas 

sobre as obras: Jardim Almada - PAC2, CMEI Gleba Guarani, Jardim Cataratas e Campos do Iguaçu Conjunto Libra. Do mesmo modo, oficiar a Secretaria 

de Estado da Educação solicitando informações atualizadas sobre as obras do CE Carlos Drummond de Andrade, bem como sobre a construção de prédios 

situados no Campus de Foz do Iguaçu. 

 

INDIRA BOLSONI PINHEIRO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00001334-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000071/2019-59 

 

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

conferidas pela Constituição da República; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a presente Procedimento foi instaurado para apurar o contido no Ofício oriundo do Ministério Público do 

Estado de Pernambuco, em Petrolina, o qual encaminha cópia da Manifestação n.° 59491022019-5, que noticia possível ilegalidade na expedição de 

diplomas de ensino superior, tema afeto à interesse da União; 

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

Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento em INQUÉRITO 

CIVIL PÚBLICO; 

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 

a) Autue-se a presente Portaria, com o presente procedimento administrativo; 

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

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

 

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00000904-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 16 DE JANEIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório1.26.008.000156/2019-77. Instaura inquérito civil para 

apurar o atraso na entrega das casas do conjunto residencial de Vila Claudete no 

Cabo de Santo Agostinho. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a representação coletiva de várias entidades populares feita em 30/05/2019, na Sala de Atendimento ao Cidadão, 

autuada como Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000156/2019-77, noticiando o atraso na entrega das residências do conjunto habitacional de Vila 

Claudete no Cabo de Santo Agostinho; 

CONSIDERANDO a informação de que se trata de empreendimento desenvolvido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, 

em ação conjunta do Governo do Estado de Pernambuco, através da CEHAB, e do Complexo Suape, o qual desapropriou várias áreas do Município do 

Cabo de Santo Agostinho, tendo, por isto, indicado 1.113 famílias para reassentamento no residencial; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Constituição Federal que diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados; 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 23, IX, da CF o qual determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 

República); 

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

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

República; 

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

pública para proteção dos dos direitos constitucionais (artigo 6º, inciso VII, “a”, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar o atraso na entrega 

das casas do conjunto residencial de Vila Claudete no Cabo de Santo Agostinho. 

Por conseguinte, determino que seja providenciada a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro 

correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 
Determino, ainda, que seja reiterado o ofício com resposta pendente. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00007059-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 125, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Inquérito Civil nº 1.26.000.001412/2019-13 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado com o escopo de apurar suposto dano ao patrimônio histórico do imóvel denominado Engenho 

Bento Velho, localizado no município de Vitória de Santo Antão, em virtude dos impactos de explosões provocadas pela Pedreira Vitória, sediada no 
referido imóvel. 

O IPHAN foi instado a se pronunciar e a esclarecer se houve ou há danos ao patrimônio histórico do Engenho Bento Velho 

ocasionados pela atuação da Pedreira Vitória, no município de Vitoria de Santo Antão/PE, e se o empreendedor já foi notificado pela autarquia ante as 
atividades por ele realizadas. 

Em resposta, o IPHAN asseverou que: i) "o Engenho Bento Velho, localizado no município de Vitória de Santo Antão-PE, não possui 

proteção individual e também não está inserido em área de proteção à ambiência e visibilidade de qualquer Monumento Nacional e, portanto, não se 

encontra sob a égide do Decreto Lei 25/1937"; ii) o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos acusa inexistência do bem arqueológico denominado 

Engenho Bento Velho; iii) conforme noticiado pela arqueóloga Elenita Helena Rufino, no bojo da Nota Técnica nº 13/2020/COTEC IPHAN-PE, de 

14/01/2020, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE, instada pelo IPHAN a se manifestar, noticiou que “o bem 
em tela não é tombado pelo Estado, tampouco se encontra em processo de tombamento neste Gerência”. 

É o relato. 

Pois bem. Conforme esclarecido pelo IPHAN, o Engenho Bento Velho não é bem tombado nem pela autarquia federal 

preservacionista nem pelo Estado (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE). Ademais, não está inserido em área de 
proteção à ambiência e visibilidade de qualquer monumento nacional. Além disso, inexiste registro de sítio arqueológico na área em que se situa. 

Desse modo, PROMOVO ARQUIVAMENTO deste inquérito civil. 

À 4ª CCR para homologação. Providências de praxe. 

 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-PHB-PI-00000390-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Instaura inquérito civil com vistas a analisar a ameaça de desligamento dos 

serviços de energia elétrica de moradores da localidade Morro Branco, em 

Cajueiro da Praia/PI, efetuada pelos foreiros/ocupantes de imóveis da União. 
 

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

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função 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, III, Constituição Federal e arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da 

Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF nº 87/2006 e a Resolução CNMP nº 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 
do inquérito civil; 
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CONSIDERANDO a representação noticiando que “uma pessoa intitulada Maria do Rosário Brito Vaz, protocolou requerimento na 

Eletrobras solicitando a retirada da energia elétrica do seu imóvel, bem como de outros localizados na mesma região”, acrescentando que “existem 82 

famílias vivendo nessa região e que sofrem ameaças”; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento da investigação. 

RESOLVE: 

Determinar a autuação em Inquérito Civil, vinculando-o à 1ª CCR, devendo o Setor Jurídico tomar as medidas quanto à formalização 

e publicidade. 

 

SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00012699-2020| 

PORTARIA Nº 142, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Dispõe sobre férias do Procurador da República ORLANDO MONTEIRO 

ESPÍNDOLA DA CUNHA no período de 02 a 21 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 ORLANDO MONTEIRO ESPÍNDOLA DA CUNHA solicitou fruição de férias no 

período de 02 a 21 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República ORLANDO MONTEIRO ESPÍNDOLA DA CUNHA, no período de 02 a 21 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 - PRM-NTR-RJ-00000874-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 7 DE FEVEREIRO 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 Lei Complementar 75/93; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000499/2018-58 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 

EMENTA: “ Cópia dos autos nº 0042704-68.2014.4.02.5101. 3ª Auditoria da 1ª CJM. Aquisição de tinta e material de pintura para a 

manutenção da base Almirante Castro e Silva (BACS). Modalidade Licitatória. Dispensa de pequeno valor. Apurar a possível ilegalidade na Área Cível.” 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

WANDERLEY SANAN DANTAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NTR-RJ-00000875-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 10 DE FEVEREIRO 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 Lei Complementar 75/93; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000001/2019-38 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 

EMENTA: “ Representação contra o Reitor da Universidade Federal Fluminense – UFF. Obras inacabadas no Instituto de Química. 

Localização: Campus da Praia Vermelha. Avenida Milton Travares de Souza, s/n, Niterói - RJ.” 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

WANDERLEY SANAN DANTAS 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00000943-2020| 

PORTARIA N° 6, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000089/2019-88 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

129, III, da Constituição da República, artigos 1º, 5º, incisos I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI da Lei Complementar n. 75/93, art. 2º, 

II da Resolução CNMP n. 23/07 e, ainda, 

Considerando incumbência conferida pela Constituição da República ao Ministério Público para a defesa do regime democrático, da 

ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

Considerando a possibilidade constitucionalmente assegurada ao Ministério Público de instaurar inquérito civil para apurar eventuais 

ameaças ou lesões à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, dispondo para esse fim inclusive do instrumento de atuação da ação civil 

pública para a defesa da moralidade e do patrimônio público; 

Considerando a responsabilidade do Ministério Público de zelar pela efetiva observância por parte dos poderes públicos dos direitos 

e garantias asseguradas constitucionalmente ao cidadão; 

Considerando que, embora o Prefeito Municipal de Santa Maria Madalena tenha informado que não existem moradores de rua no 

município, razão pela qual descaberia a implantação de equipes próprias para atendimento pelo SUS da referida população, é necessário averiguar essa 

informação com a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e Direitos Humanos; 

Considerando que ainda não expirou o prazo de resposta do ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência e Promoção 

Social e Direitos Humanos de Santa Maria Madalena/RJ requisitando informações atualizados acerca dos indivíduos em situação de rua no município; 

Considerando o esgotamento do prazo de tramitação previsto no artigo 3º da Resolução n.º 174 do CNMP; 

Considerando a necessidade de continuar com as apurações; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000089/2019-88 em Inquérito Civil para verificar a implantação e funcionamento 

de equipes próprias para atendimento do SUS junto a moradores de rua no município de Santa Maria Madalena/RJ. 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 

I - PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 

II - DÊ-SE ciência à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da instauração do Inquérito Civil; 

III - acautelem-se os presentes autos em secretaria até a expiração do prazo de resposta do ofício enviado no dia 14 de janeiro de 2020 

ou até o recebimento da resposta. 

 

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00008939-2020| 

PORTARIA Nº 158, DE 11 DE FEVEREIRO 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 Luísa Astarita Sangoi, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Uruguaiana-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 a maioria 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 1.29.011.000415/2019-07. 

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 2º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Uruguaiana-RS, nos termos do art. 9º da Resolução CSMPF nº 3, de 8 de maio de 2018. 

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

 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00001132-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000053/2020-99 em 

Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades no SUS em Caxias do Sul, 

consistindo em negar atendimento a imigrante uruguaia que não possui 

documento de identificação original com foto 
 

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

e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir de representação apresentada por Ivana Peralta Menyou, 

imigrante uruguaia, na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, noticiando possíveis irregularidades no SUS em Caxias do Sul; 

CONSIDERANDO que, conforme relatado, a filha da representante, Maysa Vianna Peralta, gestante, teve atendimento negado pelo 

SUS em Caxias do Sul, por não possuir documento de identificação original com foto; 
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CONSIDERANDO que, a interessada, Maysa Vianna Peralta, reside no Brasil desde os dois meses de idade, já possuindo inclusive 

Cartão Nacional de Saúde (CNS), certidão de nascimento original e cópia da identidade uruguaia; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000053/2020-99 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) 

abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s):  Apurar possíveis irregularidades no SUS em Caxias do Sul, consistindo em negar 

atendimento a imigrante uruguaia que não possui documento de identificação original com foto; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): Município (Secretaria da Saúde); 

c) Autor(es) da representação: Ivana Peralta Menyou. 

II - Oficie-se à Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, para que se manifeste sobre a representação, esclarecendo o fundamento 

normativo usado para negar o atendimento à usuária do SUS, Maysa Vianna Peralta, CPF 851.336.470-34; 

III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PEL-RS-00000539-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 127, caput; e 129, inciso III, da 

Constituição Federal) e legais (artigo 1.º, caput; artigo 5.º, incisos I, II, alínea "d" e III, alínea “d”; artigo 6.º, incisos VII, alínea "b", XIV, alínea "g", XIX 

e XX; artigo 7.º, inciso I; artigo 38, caput e inciso I; da Lei Complementar n.º 75/93), e, 

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

incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 

para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato nº 1.29.005.000199/2019-71, a qual tem por objeto 

“Entulhos em terreno da UFPel”, instaurada a partir de representação encaminhada pela Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas; 

CONSIDERANDO a necessidade de conversão em expediente administrativo para acompanhar a situação da área degradada, tratada 

nos autos do processo administrativo (da Prefeitura de Pelotas/SQA) n.º 200.0429932/2018, no bojo do qual foi emitida a Licença Ambiental de Operação 

n.º 533/2; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO – PAA, razão pela qual deverá a 

Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria e identificar, na capa dos autos, como objeto do PAA: “Entulhos em terreno da UFPel”; e, 

2. comunicar a instauração do presente PAA à 1ª CCR para fins de publicação. 

 

MAX DOS PASSOS PALOMBO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00008925-2020| 

PORTARIA N° 9, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Ref.: Procedimento Preparatório n.º 1.29.000.002354/2019-33 

 

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 o Procedimento Preparatório n.º 1.29.000.002354/2019-33 ainda não se encontra instruído 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 o procedimento preparatório, nos termos dos §§ 1.º e 4.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, 

deverá perdurar pelo prazo de 90 (noventa) dias (prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável), findo o qual, caso não 

tenha sido arquivado ou dado ensejo ao ajuizamento de ação civil pública, deverá ser convertido em inquérito civil; 

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 
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município de Arroio dos Ratos, ou recuperar os recursos não aplicados ou desviados de sua finalidade - Obra SIMEC n.º 1014066: Rua Dona Cotinha e 

Obra n.º 1075003: EMEF Osvaldo Cruz."; e, 

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. 

Outrossim, observe-se o despacho anterior (Despacho nº 24059/2019 - PR-RS-00077787/2019) quanto às diligências necessárias. 

 

RODRIGO VALDEZ DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00001133-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000336/2019-05 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação de Adriano 

Pistorelo, advogado do CAM, noticiando possíveis irregularidades nos procedimentos adotados pela DPF Caxias do Sul em relação ao atendimento de 

menores imigrantes venezuelanos. 

Em síntese, relatou o representante que a DPF Caxias do Sul não estaria aplicando o dispositivo do art. 2°, §6°, da Portaria 

Interministerial n° 09/2018, alterada pela Portaria Interministerial n° 02/2019, que afirma ser possível a crianças de até nove anos, em situação de 

vulnerabilidade, que não possuem documentos de identificação originais, apresentarem a certidão de nascimento original, para fins de comprovação de 

identidade em pedidos de autorização de residência. 

Oficiou-se à DPF Caxias do Sul, que, em resumo, afirmou (PRM-CAX-RS-00009650/2019) que a representação não se sustentava, 

uma vez que, conforme correspondência eletrônica juntada, entre o representante, Adriano Pistorelo, e o agente responsável pelo núcleo de imigração da 

DPF Caxias do Sul, Tiago Stahlhofer, embora tivesse havido certa dificuldade inicial em relação à interpretação da norma, após consulta realizada às 

instâncias administrativas superiores do Ministério da Justiça, a DPF Caxias do Sul passou a aplicar regularmente o dispositivo do art. 2°, § 6°, da Portaria 

Interministerial n° 09/2018, não tendo ocorrido qualquer indeferimento "de registro de imigrante por não aceitação de certidão de nascimento original 

em substituição ao Passaporte ou Carteira de Identidade [...]". Essa informação foi reiterada posteriormente pelo Chefe da DPF Caxias do Sul (PRM-

CAX-RS-00000420/2020) 

O objeto do presente Procedimento Preparatório era apurar possível descumprimento ao art. 2°, §6°, da Portaria Interministerial n° 

09/2018, alterada pela Portaria Interministerial n° 02/2019 pela DPF Caxias do Sul. 

Entretanto, conforme apurado, a DPF Caxias do Sul atualmente está aplicando o referido dispositivo adequadamente, conforme já foi 

confirmado, inclusive, com o próprio representante. A dificuldade de interpretação inicial da norma pelo responsável foi resolvida com a devida consulta 

às instâncias administrativas superiores. 

Sendo assim, resta esgotado o objeto de apuração, não tendo se configurado qualquer irregularidade nos procedimentos adotados pela 

DPF Caxias do Sul em relação a pedidos de autorização de residência com aquele enquadramento normativo. 

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

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

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se à DPF Caxias do Sul, e comunique-se ao representante, a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de 

arquivamento, cientificando-os, inclusive, que até que seja homologada pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da 

República da 4ª Região, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 

2°, da Lei n° 7.347/85; 

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

iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para análise 

e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CAÇ-SC-00000421-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA, Procurador da República no Município de Caçador/SC, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 5o, incisos I, II "d", III "d" e "e", IV, artigo 6º, 

inciso VII, "a" e "b" e inciso XX, artigo 7º, I II e III e art. 8º da Lei Complementar no 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

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

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

difusos 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 o Procedimento Preparatório nº 1.33.009.000081/2019-80, instaurado para apurar a falta de entrega 

correspondências na circunscrição da Vara Federal de Rio do Sul; 

CONSIDERANDO que no referido Procedimento, apurou-se que naquela circunscrição não está ocorrendo a entrega individualizada 

e em domicílio de correspondências em toda a extensão territorial; 

CONSIDERANDO que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos detém o monopólio da entrega de correspondências em 

território nacional e vem descumprindo com seu dever de bem prestar o serviço público; 
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RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para investigar e adotar medidas legais relativas a falta de entrega individualizada e em domicílio 

por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 

DETERMINAR como diligências e providências as seguintes: 

Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo 

novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados, naturalmente. 

Apor na identificação do ICP o seguinte resumo: Inquérito Civil para investigar e adotar medidas legais relativas a falta de entrega 

individualizada e em domicílio por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Comunique-se a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Após, venham conclusos para deliberação. 

 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00005947-2020| 

PORTARIA Nº 59, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 530 e 531, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

46ª/Taió Marco Antonio Frassetto (13 e 14 de fevereiro) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

46ª/Taió Victor Abras Siqueira (13 e 14 de fevereiro) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00005948-2020| 

PORTARIA Nº 60, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 464 e 466, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

4ª/Bom Retiro Francisco Ribeiro Soares (17 a 19 de fevereiro) 

14ª/Ibirama Guilherme Brodbeck (7 de fevereiro) 

25ª/Porto União Rodrigo Kurth Quadro (7 de fevereiro) 

48ª/Xaxim Cristiane Weimer (12 a 14 de fevereiro) 

50ª/Dionísio Cerqueira Luan de Moraes Melo (5 de fevereiro) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

4ª/Bom Retiro Ana Luisa de Miranda Bender Schlichting (17 a 19 de fevereiro) 

14ª/Ibirama (José Geraldo Rossi da Silva Cecchini (7 de fevereiro) 

25ª/Porto União Vinícius Secco Zoponi (7 de fevereiro) 

48ª/Xaxim Fabiano David Baldissarelli (12 e 14 de fevereiro) 

48ª/Xaxim Diego Roberto Barbiero (13 de fevereiro) 

50ª/Dionísio Cerqueira Fernanda Morales Justino (5 de fevereiro) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00005945-2020| 

PORTARIA Nº 61, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 486, 489, 518 e 519, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

62ª/Imaruí Thiago Naspolini Berenhauser (a partir de 7 de fevereiro) 

32ª/Timbó 
Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari (20 a 21 de fevereiro e 

26 a 28 de fevereiro) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

62ª/Imaruí Thiago Naspolini Berenhauser (15 a 29 de fevereiro) 

32ª/Timbó Daniele Garcia Moritz (20 a 21 de fevereiro e 26 a 28 de fevereiro) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00001090-2020| 

PORTARIA Nº 12, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

e na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, 

para apurar a responsabilidade civil no fato de que caminhões e tratores voltaram a operar em região de área de preservação permanente de nascente, 

localizada à Av. São Vicente de Paulo, Jardim São Judas Tadeu, pertencente à empresa MILLION TOP Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda, sendo que pessoas vêm depondo ali, diariamente, entulho e lixo, e de que há gado solto destruindo a pouca vegetação ainda existente (AIA’s 4053, 

3709-1, 3710-1 e 10.662-1). 

Determina-se, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria; b) a comunicação da instauração do ICP 

à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/10; c) o retorno dos autos, para análise das diligências iniciais. 
 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00016983-2020| 

PORTARIA N° 45, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República signatária, 

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

sociais e individuais indisponíveis, na forma do art. 127 da Constituição Federal; 

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

pública, para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o art. 129, inc. III, da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n° 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, sempre 

que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo previsto no art. 2°, § 6° e 7° da Resolução n° 23/2007. 

Resolve, com fundamento no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, bem como nos arts. 6°, inc. VII, b, e 7°, inc. I, ambos da Lei 

Complementar n° 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, por conversão do procedimento preparatório n° 1.34.001.004198/2019-75, com o objetivo de 

apurar possíveis descontos irregulares em benefícios previdenciários pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS  (ASBAPI). 

Desta forma, determino: 

a) Registre-se e publique-se a presente portaria, procedendo-se as anotações de praxe; 

b) Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, via Sistema Único. 

c) Controle-se o prazo de eventual prorrogação. 

d) Expeça-se ofício à(o): 

d.1) ASBAPI para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, esclareça as medidas tomadas pela associação para dupla verificação de 

eventuais fraudes praticadas no cadastro de aposentados e pensionistas. 

d.2) INSS, reiterando os termos do Ofício nº 9630/GAB35-PCS, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, esclareça acerca do processo 

de descontos de benefícios previdenciários por associações de aposentados e pensionistas. 
 

PRISCILA COSTA SCHREINER RÖDER 

Procuradora da República 
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