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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00080422-2020| 
DECISÃO N° 95, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
REFERÊNCIA: e-IC 1.22.020.000010/2019-11 (MPF/PRM – Manhuaçu/MG). 
Inquérito civil instaurado para apurar eventuais intimidações e ameaças, contra 
professores e alunos das instituições de ensino, que violem os princípios da 
liberdade de expressão e do pluralismo de ideias que devem prevalecer em 
ambientes de ensino. Recomendações expedidas pela Procuradoria da República 
no município de Manhuaçu e devidamente acatadas. Homologação do 
arquivamento. 
 

1. O Procurador oficiante, Dr. Thiago Cunha de Almeida, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
(...) 
Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar possíveis "intimidações e ameaças contra professores e alunos das instituições de 

ensino que violem os princípios da liberdade de expressão e do pluralismo de ideias que devem prevalecer em ambiente de ensino", no âmbito das 
unidades de ensino federais situadas na área de atribuição desta Procuradoria da República. 

A instauração decorreu de ofício da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, em que comunica a expedição de recomendações 
às Secretarias de Educação do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte, bem como a diversas instituições de ensino, diante de casos 
noticiados na imprensa e em mídia social (YouTube) acerca das referidas práticas de intimidações e ameaças, e objetivam que as secretarias e instituições 
de ensino adotem medidas preventivas quanto ao tema. Tendo em vista que foram emitidas apenas a entidades situadas no âmbito da PR-MG, e diante 
da possibilidade de repetição das situações que levaram às recomendações, as mesmas foram encaminhadas às diversas unidades do MPF em Minas 
Gerais para eventual atuação. 

Nestes autos, certificou-se a existência de três unidades de ensino federal que estariam aptas a receber a mesma recomendação, a 
título de atuação preventiva, o que, de fato, foi realizado, recomendando-se ao Instituto Federal do Sudeste de Minas – Campi Manhuaçu e Muriaé e ao 
Centro Federal de Educação Tecnológica e Minas Gerais – CEFET Leopoldina que: 

“a) no âmbito de sua área de atuação, onde houver manifestações atentatórias à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, atue para evitar que intimidações e ameaças a professores e alunos, 
motivadas por divergências políticas/ideológicas, resultem em censura, direta ou indireta; 

b) se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores, com fundamento que represente violação aos 
princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, adotando as medidas cabíveis e necessárias para que não haja 
qualquer forma de assédio moral em face desses profissionais, por parte de servidores, professores, estudantes, familiares ou responsáveis;” 

Em resposta, as três unidades educacionais manifestaram acatamento da recomendação. 
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Registre-se que não houve, durante todo o prazo de tramitação do inquérito civil, nenhuma representação ou notícia de situações que 
representassem eventual desatendimento das recomendações pelas entidades, presumindo-se, dessa forma, que o seu objetivo foi atingido, encontrando-
se exaurido o objeto do inquérito civil. 

Ante o exposto, não vislumbrando medidas a serem tomadas pelo Ministério Público Federal, determino o ARQUIVAMENTO do 
presente procedimento preparatório e determino, por consequência, a remessa dos autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para 
homologação. 

(…) 
2. É o relatório. 
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00083240-2020| 
DECISÃO Nº 96, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Referência: IC MPF/PRM – Pato Branco/PR 1.25.002.000711/2014-43 
 

1. Ciente da decisão do NAOP da 4ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 
2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da decisão de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 
3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 
4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00083096-2020| 
DECISÃO N° 97, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
REFERÊNCIA: IC 1.14.000.000374/2017-31 (MPF/PRBA). Inquérito Civil. 
Saúde. Interrupção na dispensação das fórmulas de aminoácidos isentas de 
fenilalanina PKU 1, 2 e 3. Prejuízo no tratamento dos portadores de fenilcetonúria. 
Esclarecimentos encaminhados. Regularizado o fornecimento das medicações. 
Homologação do arquivamento. 
 

1.O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
(…) 
Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a reiterada interrupção, incorrida pelo Poder Público, na dispensação das fórmulas 

de aminoácidos isentas de fenilalanina PKU 1, 2 e 3, entre os anos de 2012 a 2016, o que comprometeu o tratamento dos portadores de fenilcetonúria, 
pacientes da APAE em Salvador/BA. 

Em resposta acerca das razões da interrupção do fornecimento regular de fórmulas de aminoácidos isentas de fenilalanina, a Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia informou, através do relatório da DIVISA, que em 2014 houve um surto de origem alimentar envolvendo 10 crianças 
portadoras de fenilcetonúria. (fl.118) 

Prosseguiu suscitando que houve um grave problema em atender ao número de pacientes cadastrados no programa de dispensação de 
medicamentos especiais em  decorrência da falta de latas de produtos. 

Aduziu ainda que houve alto índice de rejeição e recusa alimentar do produto por parte dos pacientes, por apresentarem desaceleração 
da velocidade de crescimento e ganho de peso. Acrescentou que, em 03.06.2014, houve uma reunião com os representantes da CEFARBA, APAE e 
DIVISA a fim de adotar ações para suspender a distribuição de Profenil 2 e Profenil 3. Por fim, salientou que em 05.06.2014 foi realizada a interdição 
cautelar das aludidas substâncias. (fl.120) 

Ato contínuo, entendeu-se que foram insuficientes as informações ora prestadas, de modo que a SESAB fora instada novamente a 
esclarecer os motivos que levaram à intermitência no fornecimento das referidas fórmulas para os pacientes da APAE em Salvador, entre os anos de 2012 
a 2016, com exceção da suspensão cautelar determinada em razão do surto ocorrido no ano de 2014. Foi obtida resposta, encaminhada nas fls. 151/208. 

Após nova tentativa enviada por este órgão ministerial, instada a se pronunciar especificadamente acerca dos motivos que acarretaram 
a inconstância no fornecimento dos medicamentos referenciados, no período em questão, a SESAB aduziu que diversas foram as causas que conduziram 
a esse cenário, não sendo possível erigir um único fator como responsável por esse inconveniente, tampouco apontar um desencadeador principal (fls. 
235/237). 

Dessa forma, oficiou-se a APAE, solicitando que fosse informado se o fornecimento dos produtos, os quais são objeto deste inquérito, 
estava sendo realizado de maneira regular, e se em algum momento, entre os anos de 2018 e 2019, houve alguma descontinuidade nessa disponibilização. 

Em resposta, a APAE esclareceu durante o supracitado período não houve nenhuma descontinuidade no fornecimento da Fórmula 
Metabólica, estando os pacientes em uso regular da mesma. 

É o relato do necessário. 
Inicialmente, cumpre mencionar que são considerados suficientes os esclarecimentos apresentados pela SESAB para justificar a 

instabilidade na provisão dos fármacos referenciados, uma vez que as razões ensejadoras dessa situação se inserem em um plexo de intercorrências 
naturais no âmbito da administração pública. 

Nesse sentido, a partir do acervo de esclarecimentos e documentações reunidos no âmbito deste inquérito, conclui-se não mais haver 
razão para a continuidade do presente apuratório. 

Isso porque, a irregularidade que ensejou a deflagração deste feito resta atualmente sanada, tendo em vista que o fornecimento dos 
medicamentos, que havia sido interrompido injustificadamente, encontra-se regularizado. 
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De acordo com a manifestação da APAE (fl. 243), inexiste, por período que se estende do ano de 2018 até a presente data, interrupções 
ou intercorrências no fornecimento das medicações, de modo que as diligências a serem efetuadas por este órgão ministerial perderam o objeto. 

A soma dessas ocorrências torna inoportuna a manutenção do processamento das diligências ministeriais, porquanto o problema que 
se pretendia dirimir por meio delas já está submetido a diversas providências voltadas a resolvê-lo. 

Pensar de modo diverso, acarretaria uma elevação despropositada das atribuições assumidas por este Parquet, fazendo-o se debruçar 
sobre um procedimento cuja matéria apurada detém solução satisfatoriamente definida. 

À luz do exposto, tomadas as diligências cabíveis e inexistindo fatos capazes de embasar a propositura de ação civil ou adoção das 
demais providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, promovo o ARQUIVAMENTO do presente apuratório, 
sem a necessidade de comunicação ao representante, tendo em vista a instauração do presente inquérito ter sido procedida de ofício, com base em 
comunicação oriunda de processo judicial. 

Encaminhem-se os autos, dentro do lapso de 03 (três) dias (art. 10, § 1º, da Resolução nº 23/2007), à Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão – PFDC, para análise e homologação do arquivamento. 

(...) 
2. É o relatório. 
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00083054-2020| 
DECISÃO Nº 98, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
REFERÊNCIA: e-PP 1.14.009.000225/2019-53 (MPF/PRBA). Procedimento 
Preparatório. Solicitação de inclusão do exame genético “sequenciamento 
completo do exoma” e dos suplementos nutricionais “Coenzima Q10” e “L 
Carnitina”, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 
Esclarecimentos encaminhados. Não verificada irregularidades. Questão 
individual encaminhada para Defensoria Pública. Quanto ao exame genético, 
ausência de estudos científicos aptos a embasarem o pleito que indiquem eventual 
superioridade, segurança e eficácia da tecnologia que se pretende ver incorporada. 
Em relação aos suplementos solicitados, não apresentados elementos que 
indiquem a imprescindibilidade do uso de tais substâncias, tampouco informações 
sobre outras terapias/procedimentos alternativos ofertados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Homologação do arquivamento. 
 

1. O Procurador oficiante, Dr. Fabio Conrado Loula, relatou e promoveu o arquivamento do presente feito, nos seguintes termos: 
(…) 
Trata-se de procedimento preparatório instaurado a partir de decisão de declínio de atribuição do Ministério Público do Estado da 

Bahia. Extrai-se da representação o relato de ausência de inclusão junto ao SUS do exame genético “sequenciamento completo do exoma” e dos 
medicamentos “Coenzima Q10” e "L Carnitina" na Relação Nacional de Medicamentos Excepcionais (RENAME), o que não permite o seu fornecimento 
à população mediante o Sistema Único de Saúde (SUS). 

A representação encontra-se instruída com singelo relatório médico por meio do qual consta uma solicitação indicando a realização 
do exame em questão (p. 6). 

Em relação aos medicamentos há, tão somente, mero requerimento da representante feito junto à Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Livramento de Nossa Senhora/BA (p. 32). 

Consta, outrossim, cópia do Relatório n.° 351/2018 – CESAU (p. 25), oriundo do Ministério Público do Estado da Bahia, por meio 
do qual se informa o seguinte: 

O exame solicitado (SEQUENCIAMENTO DE EXOMA) é procedimento de alto custo e a matéria sequer foi apreciada pela 
CONITEC (omissis) e tampouco é coberta por planos de saúde. 

[…] 
Não há alternativa equivalente e o exame solicitado, além do alto custo, tem difícil interpretação e utilidade questionável. 
Ainda, consta mensagem de correio eletrônico de médica geneticista encaminhada à Diretora de Regulação, Controle e Avaliação da 

Secretaria Municipal de Saúde do Salvador, afirmando que “a avaliação genética por especialista precede a solicitação de exame que consideramos 
‘guarda-chuva’ com alto custo e muitas vezes pouco efetivos” (p. 19). Há orçamento do exame feito pelo Laboratório de Análises Clínicas no valor de 
R$ 8.560,00 (p. 21). 

Nada obstante, consta a informação de que o exame já foi realizado na unidade APAE em Salvador/BA (p. 30). 
É o relatório do essencial. 
No presente caso os elementos reunidos conduzem à constatação de que não há irregularidades a serem sanadas. 
Antes de declinar os fundamentos da presente decisão de arquivamento, cabe apontar que a situação individual foi devidamente 

encaminhada ao órgão da Defensoria Pública, estando o presente caso adstrito à esfera coletiva (p. 64). 
Pois bem. 
Sobre o exame genético em questão, verifica-se que o seu alto custo, associado à indicação de baixa efetividade e de utilidade 

questionável, conforme relatório do CESAU e de médica geneticista que atendeu o paciente objeto da representação, são circunstâncias que 
impossibilitam qualquer tentativa de propugnar sua inclusão junto ao SUS, sobretudo diante da inexistência de estudos científicos aptos a embasar o 
pleito que indiquem eventual superioridade, segurança e eficácia da tecnologia que se pretende ver incorporada. 

Frise-se que a solicitação do exame partiu de singelo relatório médico e sua prescrição, inclusive, foi questionada, conforme troca de 
mensagens eletrônicas constante dos autos. 
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Sobre os medicamentos, em realidade, tratam de suplementos nutricionais (Coenzima Q10 e L-Carnitina), os quais foram objeto de 
mero requerimento da representante junto à Secretaria Municipal de Saúde. Não foram apresentados elementos que indiquem a imprescindibilidade do 
uso de tais substâncias, tampouco informações sobre outras terapias/procedimentos alternativos ofertados pelo SUS. 

O fato de se haver receitado a um indivíduo específico uma substância que não esteja na lista de fornecimento do SUS não significa, 
por si só, que essa lista esteja incompleta, e não é viável iniciar uma nova apuração destinada a modificar a lista do SUS cada vez que, em algum local 
do país, um medicamento extra-lista seja receitado. 

Decerto, em que pese a saúde ser direito fundamental de todos e dever do Estado, não se trata de um direito absoluto, uma vez que 
não há como o Estado custear todo e qualquer tratamento de saúde, sob pena de provocar desordem administrativa e inviabilizar o próprio funcionamento 
do Sistema Único de Saúde. É dizer, compelir a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem 
administrativa e levaria ao comprometimento do SUS. 

Com efeito, na tutela do Direito à Saúde é preciso velar, sobretudo, pelo uso racional dos procedimentos e medicamentos, quer para 
salvaguardar a saúde individual e coletiva da população assistida, quer para evitar o dispêndio desnecessário dos recursos públicos investidos na saúde. 

Ademais, percebe-se a ausência de informações sobre eventual multiplicidade de interesses na disponibilização do procedimento em 
questão, a perfazer, pois, interesse coletivamente relevante. Assim, considerando que não há indícios de acentuada reiteração, nem notícia de estudos 
técnicos amplos, gerais e aprofundados sobre eventual incompletude da lista, não há substrato suficiente para prosseguir nas investigações sob o viés 
coletivo. 

Logo, não se podendo comprovar a segurança, eficácia e economicidade do uso sistemático do procedimento em questão, não é o 
caso de se propugnar sua incorporação ao SUS. 

O caso, portanto, há de ser tratado individualmente pelo Poder Judiciário, consoante as peculiaridades de cada ocorrência concreta, 
inclusive tendo em conta as exceções e especificidades que possam justificar o fornecimento nessa situação. Ocorre que, sob o viés do interesse individual, 
não é cabível a atuação do Ministério Público Federal, em razão do art. 15 da Lei Complementar nº 75/93 e à luz do Enunciado n.° 11 da PFDC. 

Para essas situações, deve o cidadão buscar um advogado ou, caso não tenha recursos financeiros para tanto, a Defensoria Pública, 
cobrando uma atuação efetiva na defesa de seus direitos violados. 

Nesse particular, conforme já informado, o órgão da Defensoria Pública da União já foi oficiada para oferecer assistência à 
representante, que poderá procurar diretamente o órgão caso não tenha sido contatada para tanto. 

Conclui-se, então, que não há fundamento para a adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais sob a perspectiva coletiva no presente 
caso, razão pela qual o Ministério Público Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o seu arquivamento com fulcro no artigo 
9º, caput, da Lei n.° 7.347/85. 

Considerando a instauração por dever de ofício em razão de encaminhamento da representação pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia e, sobretudo diante da  demanda individual ter sido efetivamente encaminhada ao órgão da Defensoria Pública, não há necessidade de notificação 
de representante por ausência de interesse. Nada obstante, apenas para que tome ciência da presente decisão, encaminhe-se cópia por “e-mail”. 

Remetam-se os autos à PFDC, para o necessário exame desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 
De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 
Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 
(...) 
2.É o relatório. 
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00082302-2020| 
SESSÃO: 1 DATA: 03/03/2020 10:40:19 PERÍODO: 20/12/2019 A 03/03/2020 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 
 
Processo: JF-SOR-0000093-77.2019.4.03.6110-INQ 
Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 
Origem: PRM-SOROCABA 
Relator: MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI(CIMPF) 
Data:  08/01/2020 
 
Processo: SPF/BA-01160/2018-INQ 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
Origem: PR-BA 
Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA(CIMPF) 
Data:  18/02/2020 
 
Processo: SRPF-AP-INQ-00139/2015 
Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 
Origem: PR-AP 
Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA(CIMPF) 
Data:  20/02/2020 
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Processo: JF-RJ-INQ-5015444-86.2018.4.02.5101 
Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
Origem: PR-RJ 
Relator: MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE(CIMPF) 
Data:  20/02/2020 
 
TOTAL:  4 PROCESSOS JUDICIAIS 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

Presidente do CIMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00082321-2020| 
  SESSÃO: 2 DATA: 03/03/2020 10:42:50 PERÍODO: 20/12/2019 A 03/03/2020 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 
 
Processo: 1.30.005.000073/2018-02 - Eletrônico 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
Origem: PRM-NITEROI 
Relator: ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA(CIMPF) 
Data:  09/01/2020 
 
Processo: 1.22.000.002130/2019-82 - Eletrônico 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
Origem: PR-MG 
Relator: RENATO BRILL DE GÓES(CIMPF) 
Data:  28/01/2020 
 
Processo: 1.00.000.018707/2015-10 
Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 
Origem: PR-SP 
Relator: NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO(CIMPF) 
Data:  28/01/2020 
 
Processo: 1.25.000.004380/2019-45 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 
Origem: PR-PR 
Relator: NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO(CIMPF) 
Data:  06/02/2020 
 
Processo: 1.14.009.000006/2015-41 
Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
Origem: PRM-B. J. LAPA 
Relator: MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE(CIMPF) 
Data:  18/02/2020 
 
Processo: 1.19.000.002183/2019-99 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
Origem: PR-MA 
Relator: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO(CIMPF) 
Data:  18/02/2020 
 
Processo: 1.14.000.003590/2018-19 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
Origem: PR-BA 
Relator: RENATO BRILL DE GÓES(CIMPF) 
Data:  19/02/2020 
 
Processo: 1.22.024.000206/2017-03 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
Origem: PR-MG 
Relator: RENATO BRILL DE GÓES(CIMPF) 
Data:  19/02/2020 
 
TOTAL: 8 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS 

 

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 
Presidente do CIMPF 



DMPF-e Nº 43/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 4 de março de 2020 Publicação: quinta-feira, 5 de março de 2020 6 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00080412-2020| 
PORTARIA Nº 15, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão.  
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 248, e pelo art. 3º, XII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), e em atenção à solicitação contida no Ofício nº 23/2020/MPF, do Presidente da Comissão de Inquérito 
Administrativo. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000066/2019-

42, constituída pela PORTARIA CMPF nº 78, de 30 de outubro de 2019, para conclusão dos trabalhos, ficando convalidados os atos praticados nos autos 
no período de 27 de fevereiro de 2020 a 03 de março de 2020. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00006000-2020| 
PORTARIA Nº 12, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 
CONSIDERANDO, ainda, as alterações na indicação de Promotores de Justiça encaminhadas pela E. Procuradoria-Geral de Justiça 

de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00005904/2020), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 03/03/2020; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/01/2021, 

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

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 
respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 
ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO (A) JANEIRO/2020 

013ª ARARAQUARA  ALVARO ANDRE CRUZ JUNIOR  1 a 31 
068ª LORENA  VIRGINIA SILVEIRA MARTINS NEVES ROMA  10 e 17 
068ª LORENA  CASSIANO ANTONIO DE OLIVEIRA  24 

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

posteriores alterações; os seguintes Promotores de Justiça anteriormente designados para atuarem na condição de Promotores Eleitorais Substitutos, nos 
períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 

 
ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO (A) JANEIRO/2020 

089ª PIEDADE  CARGO VAGO 31 
 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 
Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00001738-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Ementa: Necessidade de se promover a formação continuada de professores. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do Inquérito Civil Público 
nº 1.14.007.000620/2019-56, pelo Procurador da República e Promotor de Justiça infra-assinados, no regular exercício das atribuições conferidas pelo 
artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 75/1993, e: 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 
6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma do 
artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República, a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que as informações colhidas através dos questionários integrantes do Projeto Ministério Público pela Educação 
– MPEDUC, demonstram que os professores escolas de Tanhaçu necessitam formação continuada; 

CONSIDERANDO que esse contingente de informações evidencia que a rede de ensino não promove suficiente formação continuada 
aos seus professores; 

CONSIDERANDO que o inciso II, do art. 67 da LDB, determina que cabe aos sistemas e às instituições de ensino a organização e 
viabilização de ações destinadas à formação continuada de professores: 

CONSIDERANDO que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica prevê a a implementação da “escola de qualidade 
social”, construída a partir do diálogo com a comunidade escolar, visando tanto à qualidade pedagógica, quanto à qualidade política da vida escolar; 

CONSIDERANDO que, para tanto, é necessário que se atenda a requisitos, tais como: I –  revisão das referências conceituais quanto 
aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela; II – consideração sobre a inclusão, a valorização das 
diferenças e o atendimento  à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos e as várias 
manifestações de cada comunidade; III – foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, e na avaliação das aprendizagens como 
instrumento de contínua progressão dos estudantes; IV – inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho 
do professor, tendo como foco a aprendizagem do estudante; V – preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, 
monitores e outros; VI – compatibilidade entre a proposta curricular e a infra-estrutura entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade 
de tempos para a sua utilização e acessibilidade; VII – integração dos profissionais da educação, os estudantes, as famílias, os agentes da comunidade 
interessados na educação; VIII – valorização dos profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, 
remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico; e IX – realização de parceria com órgãos, tais como os de 
assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio ambiente; e IX – 
preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros; 

CONSIDERANDO, ainda, que a qualidade social da educação escolar supõe encontrar alternativas políticas, administrativas e 
pedagógicas que garantam o acesso, a permanência e o sucesso do indivíduo no sistema escolar, não apenas pela redução da evasão, da repetência e da 
distorção idade-ano/série, mas também pelo aprendizado efetivo, o que se alcança, entre outras medidas, com a constante formação e atualização das 
práticas pedagógicas do professor; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se programar cursos e outras formas de se promover  tais práticas; 
CONSIDERANDO que o Governo Federal oferece programas de formação continuada, a exemplo do instituído através da 

PORTARIA Nº 280, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020, que “Institui o Programa Tempo de Aprender, que dispõe sobre a alfabetização escolar no âmbito 
do Governo Federal”, cuja a adesão é voluntária, conforme art. 4º “A adesão ao Programa Tempo de Aprender é voluntária e será realizada mediante 
assinatura de termo de adesão, fornecido pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação - Sealf/MEC, de forma conjunta, pelo chefe do 
executivo e pelo secretário de educação do respectivo ente federado aderente”. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Tanhaçu e ao Sr. Secretário de Educação do Município de Tanhaçu que: 1) 
com base nas diretrizes acima mencionadas, adotem as providências necessárias a fim de oferecer aos professores da sua rede de ensino, cursos e outras 
práticas de formação continuada, garantindo assim aos seus alunos educação social de qualidade; 2) informem ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
e ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL as providências que serão adotadas, no prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento desta. 

Adverte-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das 
medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 

 
ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA 
Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00001741-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Ementa: Regularização do registro das escolas do Município de Tanhaçu no 
Cartório de Registro de Imóveis. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do Inquérito Civil Público 
nº 1.14.007.000620/2019-56, pelo Procurador da República e Promotor de Justiça infra-assinados, no regular exercício das atribuições conferidas pelo 
artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 75/1993, e: 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 
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CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 
6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma do 
artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República, a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO a informação, conforme levantamento colhido no âmbito do MPEDUC, de que as unidades escolares, em 
funcionamento em imóvel próprio do Município, não estão regularmente registradas no Cartório de Registro de Imóveis; 

CONSIDERANDO que o artigo 1227, do Código Civil, dispõe que os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por 
atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos no 
Código; 

CONSIDERANDO o registro no Cartório de Registro de Imóveis da propriedade ou outro direito real sobre o imóvel em que estão 
localizadas as escolas do Município de Tanhaçu confere maior segurança jurídica; 

CONSIDERANDO que diversos programas do governo federal de repasse de verbas federais, para beneficiar escolas públicas 
municipais e estaduais, exigem que os imóveis em que estão localizadas as unidades de ensino sejam regularmente registrados no Cartório de Registro 
de Imóveis; 

RECOMENDA-SE ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Tanhaçu que, no prazo de 120 dias, adote todas as providências necessárias 
para regularização do registro dos imóveis em que estão localizadas as unidades escolares da rede municipal de Tanhaçu no respectivo Cartório de 
Registro de Imóveis. 

Estabelece-se o prazo de 60 dias para que seja informado ao Ministério Público as providências adotadas. 
Adverte-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das 

medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
Procurador da República 

 
TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA 

Promotor de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00001743-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Ementa: Levantamento e providências quanto aos livros e às obras que se 
encontram estocadas e sem utilização nas escolas da rede municipal de ensino 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do Inquérito Civil Público 
nº 1.14.007.000620/2019-56, pelo Procurador da República e Promotor de Justiça infra-assinados, no regular exercício das atribuições conferidas pelo 
artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 75/1993, e: 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do artigo 
27, parágrafo único, IV, Lei n. 8.625/93, e artigo 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, expedir recomendações, 
visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma do 
artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República, a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO a informação, conforme levantamento colhido in loco no âmbito do MPEDUC, da existência de diversos livros 
didáticos, acervos de obras literárias, dicionários e acervos de obras complementares para uso corrente em sala de aula estão sendo subutilizados e/ou 
arquivados de forma aleatória; 

CONSIDERANDO que, em razão do princípio da eficiência, impõe-se o melhor aproveitamento dos bens públicos (in casu, material 
didático, consistente em livros e obras literárias), ainda que não sejam atualmente utilizados para uso corrente em salas de aula; 

CONSIDERANDO que a melhor organização do acerco dos livros ora encontrados em desuso e estocados em unidades escolares 
poderá proporcionar qualidade de ensino da educação básica, além de melhor aproveitamento dos espaços físicos das unidades escolares; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, através de comissão composta por professores, dirigentes escolares e servidores 
com conhecimento na área, pode definir cronograma para levantamento, cadastramento e redistribuição deste material escolar acima mencionado, visando 
ao máximo aproveitamento e à universalização do acesso ao livro didático; 

CONSIDERANDO que o trabalho a ser desenvolvido a partir desta recomendação poderá contribuir eficiência do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), notadamente a melhoria do modelo de gestão da reserva técnica, com vistas à maior agilidade no atendimento às redes de 
ensino e às escolas públicas e ao aproveitamento mais eficiente dos materiais adquiridos; 
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CONSIDERANDO o aproveitamento destes livros e obras que se encontram subutilizados poderá contribuir no desenvolvimento de 
projetos locais e na ampliação do atendimento aos alunos do município com acervos literários e complementares para salas de aula à educação infantil; 

RECOMENDA-SE ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Tanhaçu que adote todas as providências necessárias para o 
aproveitamento ou, até mesmo, o regular descarte (através de reciclagem) dos livros e obras literárias que se encontram estocados e sem utilização nas 
unidades escolares da rede municipal de ensino, atentando-se para: 

a) no prazo de 30 dias, constituição de equipe/comissão, composta por gestores escolares, conselheiros, professores, alunos e demais 
interessados, cujo número de membros ficará a critério da Administração Pública, com o objetivo de buscar solução para situação acima mencionada; 

b) no prazo de 90 dias, sejam concluídos os trabalhos a serem realizados pela equipe/comissão, devendo-se atentar, ao máximo, para 
o princípio da eficiência e melhor utilização do referido material didático que se encontra sem utilização atualmente nas unidades escolares, atentando-
se para as finalidades do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), devendo-se, ainda, apontar sugestões quanto à destinação dos livros e obras 
considerados inservíveis ou inviáveis de aproveitamento. 

Estabelece-se o prazo de 60 dias para que seja informado ao Ministério Público as providências adotadas. 
Adverte-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das 

medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
Procurador da República 

 
TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA 

Promotor de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00001746-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Ementa: Levantamento e providências quanto aos computadores sem utilização 
nas escolas da rede municipal de ensino 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do Inquérito Civil Público 
nº 1.14.007.000620/2019-56, pelo Procurador da República e Promotor de Justiça infra-assinados, no regular exercício das atribuições conferidas pelo 
artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 75/1993, e: 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 
6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma do 
artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República, a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO a informação, conforme levantamento colhido in loco no âmbito do MPEDUC, da existência de diversos 
computadores e laboratórios de informática estão sendo subutilizados e/ou estocados de forma indiscriminada; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação estabeleceu, como meta, “incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar 
e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem”; 

CONSIDERANDO que, em razão do princípio da eficiência, impõe-se o melhor aproveitamento dos bens públicos ou, ao menos, 
levantamento e controle destes bens como forma de mantê-los cadastrados quanto à capacidade ou não de utilização; 

CONSIDERANDO que a melhor organização e manutenção dos computadores e laboratórios de informática ora encontrados em 
desuso nas unidades escolares poderão proporcionar qualidade de ensino da educação básica, além de melhor aproveitamento dos espaços físicos das 
unidades escolares; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, através de comissão composta por professores, dirigentes escolares e servidores 
com conhecimento na área, alunos e demais interessados, pode definir cronograma para levantamento dos computadores que estão sem utilização nas 
escolas, de modo a identificar a defasagem tecnológica, além de apontar eventuais falhas e apresentar propostas de correção e melhorias do sistema de 
tecnologia da informática na rede pública; 

CONSIDERANDO que o levantamento abaixo proposto poderá contribuir no aproveitamento de computadores para desenvolvimento 
de projetos locais e na ampliação do atendimento aos alunos do município, além de sugerir, caso necessário, o devido descarte de máquinas inservíveis, 
atentando-se para as políticas de reciclagem, precedidos dos devidos registros e controles administrativos; 

RECOMENDA-SE ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Tanhaçu que adote todas as providências necessárias para o 
aproveitamento ou, até mesmo, o regular descarte (através de reciclagem) dos computadores (e eventual material de informática) se encontram estocados 
e sem utilização nas unidades escolares da rede municipal de ensino, atentando-se para: 

a) no prazo de 30 dias, constituição de equipe/comissão, composta por gestores escolares, conselheiros, professores, alunos e demais 
interessados, com conhecimentos específicos, cujo número de membros ficará a critério da Administração Pública, com o objetivo de efetuar 
levantamento dos computadores e materiais de informática que estão sem utilização nas escolas, de modo a identificar a defasagem tecnológica, além de 
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apontar eventuais falhas e apresentar propostas de correção e melhorias do sistema de tecnologia da informática na rede pública, inclusive sugerir eventual 
descarte para aqueles considerados inservíveis, mediante justificativa expressa; 

b) no prazo de 90 dias, sejam concluídos os trabalhos a serem realizados pela equipe/comissão, devendo-se atentar, ao máximo, para 
o princípio da eficiência e melhor utilização dos referidos bens públicos que se encontram sem utilização atualmente nas unidades escolares, devendo-
se, ainda, apontar sugestões quanto à viabilidade de conserto, atualizações etc, além de sugerir, justificadamente, eventuais descartes. 

Estabelece-se o prazo de 60 dias para que seja informado ao Ministério Público as providências adotadas. 
Adverte-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das 

medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
Procurador da República 

 
TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA 

Promotor de Justiça 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00009189-2020| 

PORTARIA Nº 23, DE 4 DE MARÇO DE 2020 
 

Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002939/2019-37 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, III e VI, da Constituição Federal; nos arts. 
6°, VII, 7°, I, e 8º, II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002939/2019-37 foi instaurado a partir do Ofício nº 067/2019, 
encaminhado pelo juízo da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Sanclerlândia/GO, solicitando a adoção de providências quanto à demora do 
Instituto Nacional do Seguro Social em cumprir decisões judiciais proferidas nos autos da ação nº 5021862.88.2017.8.09.0140, que determinaram à 
autarquia que promovesse a imediata implantação de benefício previdenciário a José Neto Basílio da Costa, CPF nº 476.908.951- 15, sob pena de multa 
diária (fls. 11/12); 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de realização de diligências para obtenção de informações, documentos e outros elementos 
aptos a instruírem os autos com vistas à atuação do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002939/2019-37 em Inquérito Civil Público, nos termos do art. 2º, 
§7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; 

DETERMINA-SE: 
a) a autuação desta portaria, registrando-se a presente instauração no sistema informatizado (Único) desta Procuradoria da República 

(art. 5º, III, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF); 
b) a remessa de cópia desta portaria para publicação, nos termos dos arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução no 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e no art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, dispensada a comunicação 
prevista no art. 6º da Resolução no 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ante o teor do Ofício Circular nº 31/2018/1ªCCR/MPF; 

c) diante do teor da Certidão nº 711/2020 (fl. 23), a expedição de ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social 
em Goiânia/GO, com aviso de recebimento em mãos próprias e com as advertências de praxe sobre o descumprimento das requisições ministeriais, 
reiterando a requisição contida no Ofício nº 5690/2019/MPF/PRGO/2º OFÍCIO, datado de 12 de dezembro de 2019 (fl. 20). 

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

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00001127-2020| 
PORTARIA N° 5, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 192, II, III e V, da Constituição 

Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993 e nos termos da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 
Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil para a 
proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

Considerando o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000145/2019-91; 
Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto, a ser registrado na capa dos autos: apurar 

possíveis irregularidades no pregão presencial 20/2017 e no contrato 020.01.2017/2017, firmado entre o município de Lajeado Novo e a empresa F. 
Vieira da Silva – Comércio – ME para aquisição de veículos de transporte escolar. 

Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e publicação, nos 
termos dos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema informatizado de cadastramento. 
 

JORGE MAURICIO PORTO KLANOVICZ 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00001128-2020| 
PORTARIA N° 6, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 192, II, III e V, da Constituição 

Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993 e nos termos da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 
Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil para a 
proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

Considerando o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000083/2019-18; 
Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto, a ser registrado na capa dos autos: apurar 

possível ocorrência de repartição e comercialização irregular de lotes no âmbito do Assentamento Tabuleirão II, localizado no município de 
Buritirana/MA. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e publicação, nos 
termos dos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema informatizado de cadastramento. 
 

JORGE MAURICIO PORTO KLANOVICZ 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00007631-2020| 
PORTARIA Nº 7, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, com fundamento no artigo 129, incisos II 
e III, da Constituição da República e no artigo 5º, inciso III, alínea “e” e artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, ambos da Lei Complementar n. 75/93, 

Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e 
interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, bem como defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas, promovendo, para tanto, e se necessário, o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III e V da Carta Magna e artigo 5º, 
III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

Considerando que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos direitos e interesses coletivos, do meio 
ambiente, do patrimônio cultural, bem como da defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas; 

Considerando que, dentre as funções atribuídas ao Ministério Público Federal, compreende-se também a defesa dos direitos e 
interesses coletivos relativos às demais comunidades tradicionais; 

CONSIDERANDO a determinação constante do artigo 8º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho nacional do 
Ministério Público, no sentido de ser o procedimento administrativo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela 
de interesses individuais indisponíveis, sem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico (inciso 
III, parágrafo único); 

CONSIDERANDO que a instauração do presente procedimento administrativo deve dar-se por meio de portaria sucinta, à qual se 
aplica, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, conforme estabelecido no artigo 9º; 

Considerando, por fim, a necessidade de acompanhar o desenrolar dos litígios envolvendo os empreendimentos das Usinas 
Hidrelétricas Teles Pires e São Manoel e as comunidades indígenas Kayabi, Apiaká e Munduruku, 

RESOLVE, com base nos artigos 8º e 9º, ambos da Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, INSTAURAR, por meio da presente portaria, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com prazo de 1 (um) ano, tendo como objeto 

"acompanhar as ações judiciais envolvendo as Usinas Hidrelétricas Teles Pires e São Manoel e as comunidades indígenas Kayabi, 
Apiaká e Munduruku, principalmente a ACP 14123- 48.2013.4.01.3600 (Suspensão das Audiências Públicas marcadas; realização de consulta nas terras 
indígenas Kayabi Minduruku); a ACP 13839-40.2013.4.01.3600 (Obrigação de fazer, consistente na realização do Estudo de Componente Indígena da 
UHE São Manoel); a ACP 17643-16.2013.4.01.3600 (Impedimento de prosseguir no licenciamento e na construção da UHE São Manoel, por atingir 
povos isolados); e a ACP n. 1005853-42.2018.4.01.3600 (Declarar a nulidade da Licença de Operação n.1.404/2017,  obrigar a cumprir as condicionantes 
e estabelecer medidas de compensação, mitigação e reparação dos danos)". 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

 RICARDO PAEL ARDENGHI 
 Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00007783-2020| 
PORTARIA N° 23, DE 2 DE MARÇO 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 036/2020, de 28/02/20, 
firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Augusto Cesar Fuzaro para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 02ª Zona 

Eleitoral - Guiratinga,  no período de 02 a 16/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Grasielle Beatriz Galvão, por motivo de férias 
do titular. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Douglas Lingiardi Strachicini para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 04ª 
Zona Eleitoral - Poconé,  no período de 10 a 19/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Alexandre Balas, por motivo de férias do 
titular. 
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Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Gileade Pereira de Souza Mais para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 07ª 
Zona Eleitoral - Diamantino,  no período de 01 a 10/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Maria Coeli Pessoa de Lima, por motivo 
de compensação de plantão do titular. 

Art. 4º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 
a 13ª Zona Eleitoral - Barra do Bugres,  no dia 09/03/20 e no período de 30/30/20 a 08/04/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça 
Lysandro Alberto Ledesma, por motivo de compensação de plantão e férias do titular. 

Art. 5º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Caio Márcio Loureiro para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 17ª Zona 
Eleitoral - Arenápolis,  no período de 11 a 17/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, por motivo de férias 
compensatórias do titular. 

Art. 6º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Natália Guimarães Ferreira para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 18ª 
Zona Eleitoral - Mirassol D'Oeste,  no dia 27/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Saulo Pires de Andrade Martins, por motivo de 
compensação de plantão do titular. 

Art. 7º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Douglas Lingiardi Strachicini para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 20ª 
Zona Eleitoral - Várzea Grande,  no período de 30/03/20 a 08/04/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Claudio Cesar Mateo Cavalcanti, 
por motivo de férias do titular. 

Art. 8º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 28ª Zona 
Eleitoral - Porto Alegre do Norte,  no período de 01 a 27/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Marcelo Rodrigues da Silva, por 
motivo de compensação de plantão e férias do titular. 

Art. 9º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Marcio Florestan Berestinas para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 36ª 
Zona Eleitoral - Vera,  no período de 23/03/20 a 01/04/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Willian Oguido Ogama, por motivo de 
férias do titular. 

Art. 10 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Natanael Moltocaro Fiuza para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 38ª 
Zona Eleitoral - Santo Antonio do Leverger,  no período de 02 a 11/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Henrique Schneider Neto, 
por motivo de férias do titular. 

Art. 11 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob Filho para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 
a 42ª Zona Eleitoral - Sapezal,  no período de 01 a 13/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça João Marcos de Paula Alves, por motivo 
de compensação de plantão e férias do titular. 

Art. 12 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Aldo Kawamura Almeida para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 48ª 
Zona Eleitoral - Cotriguaçu,  no período de 02 a 06/03/20 e 19/03/20 a 03/04/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Alvaro Padilha de 
Oliveira, por motivo de compensação de plantão e férias compensatórias do titular. 

Art. 13 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob Filho para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 
a 61ª Zona Eleitoral - Comodoro,  no período de 02 e 03/03/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Augusto Ribeiro de Oliveira, por 
motivo de compensação de plantão do titular. 

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos. 

 
LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 Em substituição 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00007785-2020| 
PORTARIA N° 24, DE 3 DE MARÇO 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 037/2020, de 02/03/20, 
firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 
Art. 1º Desconsiderar a designação constante no art. 1º da PORTARIA PRE/MT/Nº 23, de 02 de março de 2020, referente ao exercício 

da função de Promotor Eleitoral perante a 02ª Zona Eleitoral - Guiratinga. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO 
Procuradora Regional Eleitoral  

Em Substituição 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00005548-2020| 

PORTARIA Nº 31, DE 3 DE MARÇO DE 2020 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.21.000.000890/2019-92, instaurado para apurar possível falta de 

transparência, atribuível ao INSS, em prestar informações sobre o andamento de requerimentos previdenciários e/ou assistenciais formulados por seus 
segurados, em trâmite naquela Autarquia Previdenciária; 

CONSIDERANDO que a excessiva demora na análise dos requerimentos previdenciários e assistenciais de prestação continuada, a 
qual tem sido outro forte fator a implicar no incremento do registro de reclamações junto ao MPF, passou a ser questão prioritária no âmbito do INSS, a 
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partir da implantação da Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo – ENAT por aquela Autarquia com a implementação de ações que poderiam 
vir a reduzir o prazo para análise dos benefícios assistenciais; 

CONSIDERANDO que tais medidas repercutiriam na qualidade das informações prestadas pelo INSS sobre o trâmite desses 
benefícios, foi expedido ofício à Presidência do INSS em Brasília indagando sobre a implementação dessas ações nas agências de atendimento do INSS, 
com especial enfoque ao Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim a perspectiva de atingimento das metas projetadas, o qual ainda foi respondido; 

CONSIDERANDO, portanto, não haver elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de compromisso 
de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de informações ou 
documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 
CONSIDERANDO que a matéria encontra-se inserida no âmbito da tutela coletiva relativa à legalidade lato sensu dos atos 

administrativos, de atribuição deste 1º Ofício, nos termos do artigo 7º da Resolução CSMPF/RSU nº 30/2019; 
RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO, com os seguintes dados: 
Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 
Grupo Temático: 1ª CCR 
Tema: 10015 - Fiscalização (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 

PÚBLICO) 
Município: Campo Grande/MS. 
Objeto: “Apurar possível falta de transparência, atribuível ao INSS, em prestar informações sobre o andamento de requerimentos 

previdenciários e/ou assistenciais formulados por seus segurados, em trâmite naquela Autarquia Previdenciária.” 
Após os registros de praxe, determino a reiteração do ofício nº 695/2019/MPF/PR/MS/1º OFÍCIO, fazendo constar o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação das informações solicitadas. 
 

SILVIO PEREIRA AMORIM 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00001643-2020| 
PORTARIA N° 3, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
NF nº 1.22.005.000398/2019-30 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros, ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo art. 129, III, da 
Constituição e pelo art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93, e: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO os elementos constantes na presente Notícia de Fato; 
RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, a notícia de fato em epígrafe, visando ao acompanhamento da 

regularidade das obras oriundas do programa PROINFÂNCIA, no município de Brasília de Minas/MG. 
Autue-se esta portaria como peça inaugural do inquérito civil, mantendo-se o objeto do inquérito civil no SISTEMA ÚNICO e 

enviando-se cópia à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação (art. 5º, VI da Resolução CSMPF 
87/10, versão consolidada). 

Registre-se esta portaria para efeito de controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Designo o(a) Assistente de Gabinete do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Montes Claros para secretariar o 

presente inquérito civil. 
 

ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00001748-2020| 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N° 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Inquérito civil nº 1.22.013.000054/2019-21 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República subscritores, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com supedâneo, especificamente, na Portaria PGR nº 65, de 4 de fevereiro de 2019, doravante denominado “MPF”; e 

A INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB, sociedade de economia mista integrante da administração pública federal, 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), inscrita no CNPJ sob o n.º 00.322.818/0001-20, com sede na Av. República do Chile, 230 – 24º e 
25º andares, Centro, Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP 200.31-919, doravante denominada “INB”, neste ato representada por CARLOS FREIRE 
MOREIRA, presidente da INB; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 225 da CF/88, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo o Poder 
Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, sendo plenamente aplicável em matéria ambiental o 
princípio da precaução; 

CONSIDERANDO que no § 2º de referido artigo consta que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei”; 
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CONSIDERANDO que em matéria ambiental vigora o princípio do “poluidor-pagador”, segundo o qual ao agente causador da 
poluição são impostas obrigações necessárias e suficientes para remediação dos danos causados e de prevenção da majoração desses danos; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que o artigo 129, inciso III, da mesma Carta dispõe ser função institucional 
do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 23.291, de 25 de janeiro de 2019, dispõe em seu art. 2º que “na implementação da política 
instituída, serão observados os princípios da prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos 
empreendimentos, além da prioridade para as ações de prevenção, fiscalização e monitoramento”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, face ao seu dever-poder de tutela, possui legitimidade para atuar tanto repressiva quanto 
preventivamente, neste último caso mormente se nos ativermos ao caráter irreversível de que se revestem certos danos; 

CONSIDERANDO que a INB é responsável pela Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC), local onde foi realizada 
mineração de urânio até o ano de 1995 e que atualmente se encontra inoperante, sendo realizadas apenas atividades de manutenção das estruturas do 
empreendimento, bem como do grande passivo ambiental ali existente; 

CONSIDERANDO que dentre as diversas estruturas localizadas no empreendimento, há uma barragem de rejeitos de mineração 
nuclear, contendo aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos de rejeitos, contendo também quantidades residuais de urânio, tório e rádio, a qual se 
encontra também inoperante; 

CONSIDERANDO que a INB informou ao MPF a ocorrência de “evento não usual” na barragem de rejeitos da UDC, ocorrido no 
mês de setembro de 2018, consistente no carreamento de sedimento por meio do sistema extravasor, com risco de ocorrência de piping e consequente 
rompimento da estrutura ; 

CONSIDERANDO que, conforme Recomendação nº 02/2019, o MPF recomendou à INB e à Comissão Nacional de Energia Nuclear 
- CNEN que adotassem todas as providências necessárias à completa implementação do PAEBM, relativo à barragem de rejeitos da UDC, até 30 de 
março de 2019, bem como, no prazo de 5 dias corridos, dessem ampla divulgação à sociedade civil, especialmente às comunidades com potencial de 
serem diretamente afetadas por eventual incidente no empreendimento, sobre os riscos a que estão expostas, tanto em relação ao “evento não usual” 
ocorrido no dia 25/09/2018, quanto no tocante aos riscos relativos à estrutura da barragem de rejeitos da UDC; 

CONSIDERANDO que a INB, em janeiro de 2019, realizou contratação de urgência para a substituição do sistema extravasor da 
barragem de rejeitos da UDC, sendo realizadas obras para construção de extravasor provisório e posteriormente o extravasor definitivo; 

CONSIDERANDO que em 29/03/2019 a INB apresentou ao MPF documentação alusiva ao cumprimento da Recomendação nº 
02/2019, mas que, ao analisar tal documentação, o parquet federal concluiu que diversas ações não foram implementadas, implicando no cumprimento 
parcial e insatisfatório do que recomendado, ensejando assinatura posterior de TAC; 

CONSIDERANDO que na data de 04/04/2019 os procuradores da República subscritores realizaram vistoria in loco na UDC, com a 
finalidade precípua de averiguar a situação atual do estabelecimento e da barragem de rejeitos ali localizada; 

CONSIDERANDO que a vistoria contou com a participação de perito do MPF (especialidade Geologia), de representantes da INB e 
da CNEN, oportunidade na qual, após terem sido discutidas diversas questões relacionadas à implementação do PAEBM, os presentes sinalizaram 
positivamente à possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, com a finalidade de garantir uma solução extrajudicial célere e eficiente 
para a questão objeto do procedimento em epígrafe; 

CONSIDERANDO que a barragem de rejeitos da UDC possui Dano Potencial Associado classificado como Alto, segundo critérios 
dispostos na Portaria DNPM/ANM nº 70.389/2017; 

CONSIDERANDO que foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre a INB e o Ministério Público Federal em 08 e 
novembro de 2019, com a finalidade de total adequação da barragem de rejeitos da UDC aos termos dispostos na Lei nº 12.334/2010 e na Portaria 
70.389/2017 do ANM, tendo sido previstas uma série de medidas de caráter técnico que estão sendo implementadas; 

CONSIDERANDO os termos do Parecer Técnico nº 1925/2019-SPPEA, que versa sobre a fiscalização realizada pela CNEN na 
barragem de rejeitos da INB, em Caldas/MG, em 29 e 30 de julho de 2019, resultando no Relatório de Fiscalização nº 1/2019/GT-CIVIL/DRS, da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

CONSIDERANDO que o Relatório de Fiscalização nº1/2019/GT-CIVIL/DRS da Comissão Nacional de Energia Nuclear apontou 
possíveis irregularidades na obra do novo sistema extravasor da barragem de rejeitos da UDC; 

CONSIDERANDO que a INB não concorda com os termos do Parecer Técnico nº 1925/2019- SPPEA, que versa sobra a fiscalização 
realizada pela CNEN na barragem de rejeitos da INB, em Caldas/MG e que resultou no Relatório de Fiscalização nº 1/2019/GT-CIVIL/DRS, da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, tendo a INB apresentado seu posicionamento em diversos ofícios encaminhados a CNEN, inclusive porque na época desta 
fiscalização as intervenções ainda estavam em fase de execução, cuja conclusão se deu em 24 de dezembro de 2019; 

CONSIDERANDO a situação relatada, houve a instauração de um procedimento específico para apurar tais fatos (Procedimento nº 
1.22.013.000329/2019-27). 

CONSIDERANDO que no parecer técnico nº 1925/2019- SPPEA o assessor/geólogo Sebastião Domingos de Oliveira asseverou que 
"Essa perícia em geologia e meio ambiente, por falta de conhecimento técnico científico procura aqui isenção quanto aos temas abordados nos documentos 
relacionados a engenharia de segurança e estabilidade da barragem" e que "não se tem experts em geotecnia no quadro pericial da SPPEA capacitado 
para efetuar tal análise". 

CONSIDERANDO que a perícia consignou que "verifica-se a necessidade de se buscar Peritos ad hoc ou colaboradores eventuais 
especializados na área de segurança de barragens de rejeitos de mineração para apurar as reais condições de estabilidade em que se encontram a barragem 
de rejeitos da INB, em Caldas/MG". 

CONSIDERANDO a necessidade de auxílio técnico de especialista em barragem, para o acompanhamento pelo MPF da consecução 
das medidas impostas no TAC 03/2019, bem como das condições da obra feita na barragem de rejeitos para substituição do sistema extravasor; 

CONSIDERANDO que a contratação de tal profissional (doutor ou mestre especialista em geotecnia) teria missão de analisar 
tecnicamente a documentação contida nos Planos de Segurança de Barragens (PSB), realizar vistorias técnicas nas estruturas, elaborar laudos e auxiliar 
o MPF na identificação de irregularidades, e que tal contratação deveria ser pelo prazo mínimo de 1 ano (item 16 do parecer); 

CONSIDERANDO que o perito do MPF informou, ainda, que o Ministério Público Federal em Minas Gerais “assinou com um 
empreendedor do setor de mineração um Termo de Acordo Preliminar (TAP) que prevê uma série de medidas para garantir a segurança das barragens 
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sob a responsabilidade da mineradora, no Estado de Minas Gerais, que foram alteadas pelo método a montante e que deverão passar pelo processo de 
descomissionamento e descaracterização”. 

CONSIDERANDO que “Uma das especialistas em geotecnia que foi contratada no âmbito desse TAP, e que tem atendido a contento 
o MPF/MG através de seus pareceres técnicos, foi a Engenheira Civil Maria Regina Moretti – Graduada pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (1980), com mestrado em Engenharia Geotécnica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1988)”. 

CONSIDERANDO que referida profissional “Atua como consultora nas áreas de: Geotecnia (barragens, ensecadeiras, escavações, 
aterros industriais e sanitários, barragens de rejeito, estabilidade e tratamentos de taludes, aterros sobre solos moles), Instrumentação e Segurança de 
Barragens, Arranjos de Usinas Hidrelétricas e Coordenação de Projetos Civis e Ambientais”; 

CONSIDERANDO que “a perícia em geologia do MPF, em MG indica a geotécnica Maria Regina Moretti, para ser a consultora 
eventual da PRM/Pouso Alegre” e que ela “poderá contribuir nos temas relacionados a Barragem de Rejeitos da INB, no município de Caldas/MG”; 

CONSIDERANDO que o MPF expediu ofício à senhora Maria Regina Moretti, solicitando que, caso tivesse interesse, apresentasse 
orçamento com valores de contratação, formas de pagamento, os serviços que estariam incluídos na contratação, para sua atuação como colaboradora 
eventual ou mesmo como perita "ad hoc", cuja missão será a de análise técnica da documentação contida nos Planos de Segurança de Barragens (PSB) 
atualizados, além da realização de vistorias técnicas nas estruturas, elaboração de laudos e auxílio ao MPF na identificação de eventuais irregularidades 
e medidas complementares a serem adotadas pelo empreendedor e que essa contratação seria necessária por um prazo mínimo de um ano"; 

CONSIDERANDO que referida profissional afirmou ter interesse e apresentou orçamento, bem como os demais dados solicitados; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 75/1993, no sentido de que “para o exercício de suas atribuições, o 

Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores 
e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas”; 

CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei nº 8.162/1991, c/c o art. 111 do Decreto-Lei nº 200/1967, regulamentado pelo Decreto nº 
66.715/1970, estabelece que “correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos interessados, consoante se dispuser em regulamento, as 
despesas de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores eventuais, inclusive membros de colegiados integrantes de estrutura regimental 
de Ministério e das Secretarias da Presidência da República, quando em viagem de serviço”, bem como que a “colaboração de natureza eventual à 
Administração Pública Federal, sob a forma de prestação de serviços não caracteriza, em hipótese alguma, vínculo empregatício com o Serviço Público 
(art. 1º do Decreto 66.715/1970); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º da Portaria MPU nº 41/2014, no sentido de que “A Administração poderá autorizar viagem, 
com o pagamento de diárias e passagens, para pessoa física que se deslocar para outra cidade a fim de prestar serviços não remunerados e cuja colaboração 
se revelar indispensável aos trabalhos desenvolvidos pelo MPU (...)”; 

CONSIDERANDO, entretanto que, de acordo com o § 2º do art. 18 da Lei nº 12.334/2010, “Na eventualidade de omissão ou inação 
do empreendedor, o órgão fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de danos potenciais associados à segurança da 
barragem, devendo os custos dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor”. 

CONSIDERANDO que, de fato, o princípio do poluidor pagador impõe ao empreendedor o dever de arcar com as despesas referentes 
à prevenção e reparação integral do dano ambiental, na forma do art. 225, § 3º, da CF/88 e art. 4º, VIII, da Lei 6.938/81, este expresso no sentido de que 
“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade”; 

CONSIDERANDO, no mesmo sentido, o art. 26 da Lei Estadual nº 23.291/2019, dispondo que “Na ocorrência de acidente ou 
desastre, as ações recomendadas, a qualquer tempo, pelos órgãos ou pelas entidades competentes e os deslocamentos aéreos ou terrestres necessários 
serão custeados pelo empreendedor ou terão seus custos por ele ressarcidos, independentemente da indenização dos custos de licenciamento e das taxas 
de controle e fiscalização ambientais”; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º de mencionada lei, no sentido de que “O empreendedor é o responsável pela segurança da 
barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento das ações necessárias para garantir a segurança nas fases de planejamento, projeto, instalação, operação e 
desativação e em usos futuros da barragem”, incumbindo-lhe, dentre outras, o cumprimento das obrigações constantes nos parágrafos 1º ao 5º, do art. 13, 
bem como do art. 14 e incisos I a VII, da referida Lei de PESB”; 

CONSIDERANDO que este Termo de Ajustamento de Conduta converge aos interesses das partes envolvidas em sua celebração, 
que concordam com as medidas e o formato entabulado; 

RESOLVEM celebrar o presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para conferir-lhe eficácia de título executivo, nos termos 
do art. 5°, §6°, da Lei Federal 7.347 de 24 de julho de 1985 (Lei de Ação Civil Pública), sempre observados os procedimentos e as formas estabelecidos 
nas cláusulas constantes deste Acordo: 

CAPÍTULO PRIMEIRO: CLÁUSULAS GERAIS 
CLÁUSULA 01: O presente TAC tem por objeto a definição sobre a forma de custeio das despesas relacionadas à atuação de 

colaboradora eventual do MPF, a qual atuará como colaboradora eventual ou mesmo como perita "ad hoc", cuja missão será a de análise técnica da 
documentação contida nos Planos de Segurança de Barragens (PSB) atualizados, bem como dos projetos executivos da barragem original e projetos do 
novo vertedouro executado em 2019, de dados de instrumentação, além da realização de vistorias técnicas nas estruturas, elaboração de laudos e auxílio 
ao MPF na identificação de eventuais irregularidades e medidas complementares a serem adotadas pelo empreendedor ou até mesmo pelos órgãos 
reguladores. 

CLÁUSULA 02: Todos os valores dispendidos pelas INB para o cumprimento das obrigações objeto deste TAC ou adotadas por 
liberalidade das mesmas, não poderão ser computados, deduzidos ou compensados dos valores a serem fixados para a integral reparação ou compensação 
dos danos ambientais e/ou sociais eventualmente apurados, não possuindo, para todos os efeitos, natureza indenizatória. 

CLÁUSULA 03: O presente TAC terá prazo de vigência inicial de 1 ano, sendo admitida a prorrogação de sua vigência, caso 
necessário. 

CLÁUSULA 04: A COMPROMISSÁRIA deverá apresentar ao MPF relatórios periódicos sobre o andamento das medidas acordadas 
no presente TAC. 

CLÁUSULA 05: As obrigações estabelecidas por meio deste TAC não limitam ou substituem as prerrogativas legalmente atribuídas 
aos órgãos e entidades do PODER PÚBLICO e aos órgãos e entidades competentes para a fiscalização, licenciamento e autorização das atividades da 
COMPROMISSÁRIA, inclusive em relação a eventuais ações judiciais propostas ou que venham a ser propostas pelos signatários. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DAS OBRIGAÇÕES DA INB 
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CLÁUSULA 06: A INB deverá realizar o custeio, pelo prazo estimado de 1 ano, a contar do efetivo início dos trabalhos técnicos, das 
despesas de passagens aéreas, diárias, transporte terrestre atinentes a deslocamentos, além de remuneração por serviços técnicos específicos prestados 
por particular, incluindo análises de documentos e vistorias, relacionados a uma profissional em geotecnia selecionada pelo MPF como colaboradora 
eventual, nos termos da proposta de trabalho e de custos (PRM-PSA-MG-00008877/2019), constante no ANEXO I, integrante do presente Termo. 

Parágrafo primeiro. A colaboradora eventual, em atuação independente, terá por missão, mediante assinatura de Termo de 
Colaboração Eventual para Prestação de Serviços ao Ministério Público Federal junto ao MPF (minuta ANEXO 2, integrante do presente termo), a 
realização de vistorias, elaboração e análise de laudos técnicos referentes à UDC, incluindo os PSB’s atualizados, bem como os projetos executivos da 
barragem original e projetos do novo vertedouro executado em 2019, os dados de instrumentação, com indicação de eventuais irregularidades, bem como 
medidas complementares a serem adotadas pelo empreendedor ou até mesmo pelos órgãos reguladores e outras atividades correlatas, objetivando a 
segurança e estabilidade das estruturas. 

Parágrafo segundo. A colaboradora reportar-se-á sempre ao MPF, sem prejuízo de que na realização de vistorias técnicas e análises 
documentais, solicite à COMPROMISSÁRIA todas as informações e documentos pertinentes ao fato ou objeto analisado, para que a elaboração do laudo 
definitivo já contemple a análise da colaboradora acerca de eventuais explicações da compromissária. 

Parágrafo terceiro. As atuações da colaboradora não afastam em qualquer responsabilidade da COMPROMISSÁRIA pela segurança 
da barragem de rejeitos, nos termos da legislação pertinente, art. 3º da Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019. 

Parágrafo quarto. O custeio da remuneração da colaboradora eventual se dará às expensas exclusivas da COMPROMISSÁRIA e se 
limitará ao valor máximo de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), conforme a proposta de trabalho em anexo. Considerando que a 
COMPROMISSÁRIA terá de recolher o INSS patronal (20% sobre o valor total da remuneração), adiciona-se ao valor máximo acima a quantia de R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais) para fim de previsão orçamentária para inclusão dos impostos e taxas. Os pagamentos a serem feitos pela 
COMPROMISSÁRIA ficam condicionados à existência de liberação de limite de pagamento e de não contingenciamento orçamentário, de forma que 
não havendo autorização de limite de pagamentos ou contingenciamentos no orçamento pelo Governo Federal os pagamentos terão seu vencimento 
adiado para o 21º dia corrido subsequente à liberação dos limites de pagamento e/ou liberação de verbas orçamentárias contingenciadas. 

Parágrafo quinto. A INB, assim que tomar conhecimento de possíveis contigenciamentos orçamentários ou falta de liberação de limite 
de pagamento que possam impactar o presente TAC, deverá informar ao MPF; 

Parágrafo sexto. O custeio das despesas relacionadas com diárias e transporte terrestre atinentes a deslocamentos da colaboradora 
eventual não se inclui no valor indicado no parágrafo anterior e se dará às expensas exclusivas da COMPROMISSÁRIA, sendo consideradas como 
reembolsáveis limitando-se ao valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Parágrafo sétimo. A atuação da colaboradora eventual terá sua medição realizada de forma mensal, computando-se as horas 
efetivamente trabalhadas a cada período. 

Parágrafo oitavo. A medição contendo a descrição dos trabalhos e horas dispensadas será entregue pela colaboradora ao MPF e à 
COMPROMISSÁRIA no primeiro dia útil do mês seguinte à realização do serviço. 

Parágrafo nono. O valor da hora para realização dos trabalhos é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e inclui taxas, 
contribuições sociais e impostos. 

Parágrafo décimo. O limite máximo de trabalho é de 300 (trezentas) horas, sendo que as horas que não forem efetivamente trabalhadas 
não serão medidas e portanto não serão remuneradas. 

Parágrafo décimo primeiro. A forma de cobrança da remuneração será realizada por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) 
a ser emitido mensalmente após a devida aprovação da medição por parte do MPF, e encaminhamento de ofício para a COMPROMISSÁRIA para 
pagamento. 

Parágrafo décimo segundo. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário, pela COMPROMISSÁRIA diretamente na conta 
bancária de titularidade da Colaboradora Eventual, no prazo de 21 dias corridos após o recebimento do ofício indicado no parágrafo anterior, no valor 
bruto correspondente à quantidade de horas efetivamente trabalhada no período multiplicada por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). A 
COMPROMISSÁRIA é obrigada por legislação a fazer os recolhimentos de impostos e contribuições sociais, ou seja, sobre o valor da remuneração 
estabelecido no RPA, a COMPROMISSÁRIA irá reter na fonte o INSS incidente sobre a prestação de serviços, o IRPF e o ISSQN, depositando o valor 
líquido direto na conta da Colaboradora Eventual. A COMPROMISSÁRIA deverá encaminhar ao MPF, de imediato, os recibos de depósito bancários 
realizados. 

Parágrafo décimo terceiro. As eventuais passagens aéreas para participação em vistorias técnicas e ou reuniões serão emitidas 
diretamente pela COMPROMISSÁRIA. As despesas com deslocamentos terrestres com carro próprio serão remuneradas por quilômetro rodado nos 
moldes praticados pelo MPF, conforme tabela abaixo: 

 
VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO 

 VALOR POR QUILÔMETRO 
CARGO de 1 até 250 Km de 251 até 500 Km de 501 até 750 Km de 751 até 1.000 Km 
Todos os 

cargos R$ 1,07 R$ 1,22 R$ 1,38 R$ 1,53 

 
Parágrafo décimo quarto. As despesas com hospedagem, refeição e táxi serão cobertas por diárias também nos moldes praticados 

pelo MPF, conforme tabela abaixo: 
 

VALORES DA INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA NO TERRITÓRIO NACIONAL 
CARGO GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

 Deslocamentos para 
Brasília, Manaus, Rio 

Deslocamentos para Belo 
Horizonte, Fortaleza, Porto 
Alegre, Recife ou Salvador 

Deslocamentos para outras 
capitais de Estados Demais deslocamentos 
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de Janeiro ou São 
Paulo 

Analista ou Cargo em 
Comissão/Colaborador 

eventual - Nível 
Superior 

R$ 619,00 R$ 557,10 R$ 495,20 R$ 433,30 

 
Parágrafo décimo quinto. O pagamento das despesas com diárias e deslocamentos terrestres será efetuado pela COMPROMISSÁRIA 

mediante depósito bancário diretamente na conta bancária de titularidade da própria colaboradora, no prazo de 21 dias corridos após o recebimento da 
comunicação do MPF à COMPROMISSÁRIA que, por sua vez, deverá encaminhar ao MPF, de imediato, os recibos de depósitos bancários realizados; 

Parágrafo décimo sexto A colaboradora eventual selecionada pelo MPF poderá, a qualquer momento, ser substituída, a critério do 
MPF, desde que limitado ao valor máximo de custeio constante no parágrafo terceiro, devendo a alteração ser comunicada à COMPROMISSÁRIA para 
efeito de cadastro referente à disponibilização de passagens aéreas e para evitar eventuais impedimentos legais, caso em que a COMPROMISSÁRIA 
deverá alertar ao MPF; 

Parágrafo décimo sétimo. A colaboradora eventual deverá apresentar junto ao MPF relatórios e laudos técnicos pertinentes aos 
trabalhos realizados, os quais serão disponibilizados no âmbito do respectivo inquérito civil ou procedimento administrativo, à COMPROMISSÁRIA ou 
a outros entes e órgãos da administração pública, a título de subsídios técnicos referentes à barragem de rejeitos e em atenção ao princípio da publicidade 
dos atos públicos. 

Parágrafo décimo oitavo. Tão logo cumpra as obrigações ajustadas, a COMPROMISSÁRIA encaminhará ao MPF as informações e 
comprovação documental respectiva. 

CAPÍTULO TERCEIRO: DAS CLÁUSULAS PENAIS 
CLÁUSULA 07: Em caso de descumprimento, ainda que parcial, de quaisquer obrigações previstas nas cláusulas constantes deste 

TAC, a INB será intimada pelo MPF para que, em prazo razoável, comprove a retomada do cumprimento das obrigações ou justifique o seu não 
cumprimento. 

CLÁUSULA 08: Decorrido os prazos definidos no âmbito da referida intimação, ou a dilação eventualmente concedida, sem que 
reste comprovado o cumprimento integral das obrigações indicadas, por sua culpa, a parte inadimplente ficará obrigada ao pagamento de multa diária no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto persistir o descumprimento, a ser destinada a Fundo específico, que será indicado oportunamente pelo 
MPF; 

CLÁUSULA 09: A incidência das penalidades estabelecidas, com eficácia executiva de obrigação de pagar, ocorrerá de forma 
cumulativa e não elide o cumprimento da obrigação principal, com possibilidade de execução judicial de ambas as obrigações. 

CLÁUSULA 10: Fica estabelecido o foro da Subseção Judiciária de Poços de Caldas para dirimir eventuais questões relacionadas ao 
presente Acordo. 

 
GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI 

Procuradora da República 
 

 LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 
Procurador da República 

 
CARLOS FREIRE MOREIRA 

Presidente da INB 
 

ROGÉRIO MENDES CARVALHO 
Diretor de Recursos Minerais da INB 

 
EDUARDO SALEK TEIXEIRA 

Consultor Jurídico da INB 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00001843-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 3 DE MARÇO DE 2020 
 

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

a) o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
b) a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) os fatos constantes do Procedimento Investigatório Criminal nº1.23.003.000364/2019-28, instaurado para apurar os fatos objeto 

do documento nºPRM-ATM-PA-00011056/2019, Relatório de investigação do IBAMA; 
d) CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em 

vista a necessidade de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o 
acompanhamento de e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se 
determina após os registros de praxe: 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 
2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 

 
PAULO HENRIQUE CARDOZO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00000814-2020| 
PORTARIA N° 3, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

 
 Ref. NF nº1.23.007.000170/2019-92 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 
base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 
e da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO o permissivo legal previsto no art. 2º da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do MPF e nos art. 2º e 3º 
da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar a instrução do presente feito. 
RESOLVE CONVERTER o presente procedimento extrajudicial, no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em 

INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto: "Apurar, a partir da Notícia de Fato nº 000855-034/2018, encaminhada pelo MPPA, possível apropriação 
de recursos de empréstimos consignados descontados de servidores públicos do município de Tailândia/PA e não repassados à Caixa Econômica Federal, 
em 2017, durante o mandato do prefeito PAULO LIBERTE JASPER.". 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação desta instauração para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, 
da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Cumpra-se. 
 

NICOLE CAMPOS COSTA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PAR-PR-00001136-2020| 
PORTARIA N° 5, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais 

e legais; 
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, nos termos do art. 127 da Constituição Federal; 
Considerando que, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 
Considerando que, nos termos do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 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 trâmite, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.002.001176/2017-91, 

instaurado originariamente pelo Ministério Público Estadual em Corbélia/PR, a partir de atendimento ao público no qual uma pessoa (que solicitou 
anonimato) relatou que, no período em que FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA (vulgo Chico Bala) era presidente da CASSEMC (Caixa de 
Assistência do Município de Corbélia), foi feita aplicação de 1 milhão de reais em fundo imobiliário em Brasília, sendo que posteriormente tal fundo 
estaria orçado em cerca de R$ 400.000,00, causando prejuízo estimado em R$ 600.000,00. Tal fato caracterizaria, em tese, os delitos previstos nos artigos 
4º, 5º e 7º da Lei 7.492/86. 

Considerando que o código de assunto objeto de investigação enquadra-se no "3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional", 
conforme Tabelas Unificadas do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DETERMINA: 
I) a instauração de Inquérito Civil, a partir do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.002.001176/2017-91, nos termos do art. 

5º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
II) a publicação desta Portaria, nos termos do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010 e art. 7º, §2º, II da Resolução nº 23, de 

17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; 
III) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do inquérito civil, para os fins do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010; 
IV) a autuação e o registro desta Portaria. 

 
SÉRGIO VALLADÃO FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00000576-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.004.000060/2019-86 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos: 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 
75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; 

RESOLVE: Instaurar inquérito civil visando averiguar possível irregularidade no Processo Seletivo Simplificado PSS 2018 - 
Assistente Administrativo - Educação Indígena para a vaga do Município de Espigão Alto do Iguaçu, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de 
Laranjeiras do Sul/PR, bem como a cogitada venda de madeiras (palanques) da autarquia indigenista que aconteceria na entrada da reserva (Jacutinga) e 
arrendamento/desmatamento em áreas indígenas nas localidades de Bom Princípio, Boa Esperança e Saudade, todas as áreas pertencentes ao Município 
de Espigão Alto do Iguaçu. 
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Assim sendo, DETERMINO: 
1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF; 
2) Seja comunicada esta instauração à 6ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 

as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06. 
 

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00000581-2020| 
PORTARIA Nº 9, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.002.000441/2019-85 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos: 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 
75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; 

RESOLVE: Instaurar inquérito civil visando de apurar irregularidades na Cotação Prévia de Preços nº 24/2019 (Proposta 43376/2018 
- Convênio 868137/2018) da UOPECCAN. 

Assim sendo, DETERMINO: 
1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF; 
2) Seja comunicada esta instauração à 5ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 

as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06. 
 

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00000578-2020| 
PORTARIA Nº 10, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil.  Instaura Inquérito Civil para apurar possíveis atos 
de improbidade administrativa praticados, em tese, no contexto da execução do 
"Programa Dinheiro na Escola", regido pela Lei 11.947/2009, referente ao 
Município de Terra Roxa/PR, nos exercícios 2016, 2017 e 2018. 

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

em especial o art. 129 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e o art. 17 da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa (LIA); 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social (CF/88, art. 129, III); 
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 (CF/88, art. 37, caput); 
CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância aos 

princípios supramencionados no trato dos assuntos que lhe são afetos (LIA, art. 4º); 
CONSIDERANDO a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação de improbidade administrativa em face de 

agentes públicos que causem lesão, por ação ou omissão, ao erário federal (CF/88, art. 109, I); 
CONSIDERANDO que, aqueles que se incumbem da aplicação de verba pública e deixam de prestar contas quando estejam obrigado 

a fazê-lo podem incidir, no mínimo, em ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei n° 8.429/92; 
CONSIDERANDO o teor da representação que originou esta Notícia de Fato, instaurada com base no Procedimento Administrativo 

n. 1.25.000.002065/2019-83, instaurando perante a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto a fiscalização de repasse de verbas públicas 
relacionadas ao FNDE/CDDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DINHEIRO DIRETO NA 
ESCOLA, cuja a Informação Técnica n. 02/2019 traz planilha com todos estabelecimentos do Estado do Paraná, bem como a situação da aprovação de 
contas, com destaque para "não aprovadas" ou "não apresentadas", sendo possível constatar a ocorrência de estabelecimentos e ensino contidos na área 
de atuação desta PRM-Guaíra/PR (Guaíra, Mercedes e Terra Roxa), e que, este procedimento refere-se tão somente sobre o Município de Terra Roxa; 

RESOLVE: 
Na forma do art. 4º, § 4º, e art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, determinar: 
I – converta-se a Notícia de Fato nº 1.25.014.000006/2020-75 em Inquérito Civil; 
II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único e as publicações devidas (código de assunto MPF e CNMP: Improbidade 

Administrativa – 10011) 
III – estabeleça-se o prazo de 01 (um) ano para a conclusão do IC, prorrogável se necessário, conforme disposto no art. 15 da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 
IV – expeça-se ofício ao FNDE, comunicando a instauração deste procedimento, requisitando-lhe que adote, imediatamente, as 

providências legais que lhe foram incumbidas pela Lei n° 11.947/09, instaure procedimento administrativo na modalidade sindicância ou investigação 
preliminar sumária, fornecendo parecer final conclusivo ao MPF sobre a existência ou não de irregularidades, a identificação dos gestores responsáveis 
pela aplicação dos recursos, pela ocorrência de dano ou pela deliberada ausência de prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola, no 
Município de Terra Roxa, nos exercícios de 2016, 2017 e 2018; 

V – cientifique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da presente medida, com remessa de cópia para publicação; 
 

WALTER JOSÉ MATHIAS JUNIOR 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00015117-2020| 
PORTARIA Nº 150, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 160/20, resolve 
D E S I G N A R 
o Promotor de Justiça RICARDO PIANOWSKI FILHO para exercer função de Promotor Eleitoral Titular perante a 161ª Zona 

Eleitoral em Guaratuba/PR, pelo período de 01/03/2020 até 31/10/2021, em razão do pedido de desligamento do Promotor Eleitoral atuante na Comarca, 
nos termos do art. 2º da Resolução Conjunta 01/19-PRE/PGJ, considerando que o respectivo agente ministerial informou à Coordenadoria Eleitoral que 
não possui filiação política e não se encontra nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00015116-2020| 
PORTARIA Nº 151, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 161/20, resolve 
DESIGNAR 
o Promotor de Justiça Diogo de Assis RussO para exercer função de Promotor Eleitoral Titular perante a 005ª Zona Eleitoral em 

Paranaguá/PR, pelo período de 01/03/2020 até 31/10/2021, em razão do pedido de desligamento do Promotor Eleitoral atuante na Comarca, nos termos 
do art. 2º da Resolução Conjunta 01/19-PRE/PGJ, considerando que o respectivo agente ministerial informou à Coordenadoria Eleitoral que não possui 
filiação política e não se encontra nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00015115-2020| 
PORTARIA Nº 152, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 162/2020/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 
nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12 

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL MOTIVO / 
PERÍODO  

RES. 
PGJ 

CRISTINA CORSO RUARO 
Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

002ª z.e. de 
CURITIBA 

Licença Especial 
21/02/20 1166/20 

ROSÂNGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de PARANAGUÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

005ª z.e. de 
PARANAGUÁ 

Afastamento 
21/02/20 1175/20 

DIEGO FERNANDES DOURADO 
Promotor de Justiça da 04ª PJ de CAMPO LARGO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

009ª z.e. de 
CAMPO LARGO 

Férias 
27/02 a 27/03/20 0180/20 

GUILHERME CARVALHO CAVALCANTE OLIVEIRA 
Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

011ª z.e. de 
RIO NEGRO 

Férias 
21/02/20 1060/20 

ALIANA CIRINO SIMON FABRÍCIO DE MELO 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de SÃO MATEUS DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

012ª z.e. de 
SÃO MATEUS DO SUL 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

11/02/20 
0889/20 

ALIANA CIRINO SIMON FABRÍCIO DE MELO 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de SÃO MATEUS DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

012ª z.e. de 
SÃO MATEUS DO SUL 

Férias 
20 e 21/02/20 1167/20 

MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 
Promotor de Justiça da 16ª z.e. de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

015ª z.e. de 
PONTA GROSSA 

Licença Especial 
21/02/20 1130/20 

MATEUS ALVES DA ROCHA 
Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciaria de IRATI 029ª z.e. de IMBITUVA Férias 

06 e 07/02/20 0774/20 

PEDRO SCALCO 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de PRUDENTÓPOLIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

030ª z.e. de 
PRUDENTÓPOLIS 

Afastamento 
26 a 28/02/20 1139/20 

MARIA LUIZA CORREA DE MELLO 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de IRATI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

034ª z.e. de 
IRATI 

Férias 
20/02 a 10/03/20 1110/20 
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CAIO HIDEKI KUSABA 
Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

037ª z.e. de 
MALLET 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

21/02/20 
1170/20 

CLAUDIO CESAR CORTESIA 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUARAPUAVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

043ª z.e. de 
GUARAPUAVA 

Afastamento 
14/02/20 1014/20 

CLÁUDIO CÉSAR CORTESIA 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUARAPUAVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

044ª z.e. de 
GUARAPUAVA 

Afastamento 
21/02/20 1096/20 

LUÍS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA 
Promotor de Justiça da 09ª PJ de FOZ DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

046ª z.e. de 
FOZ DO IGUAÇU 

Férias 
02 a 05/03/20 

0180/20 
0516/20 

JÚLIO CESAR MORAES COMIN 
Promotor Substituto da 27ª Seção Judiciária de CRUZEIRO DO 

OESTE 

047ª z.e. de 
CLEVELÂNDIA 

Designação 
17 a 27/02/20 

0838/19 
0999/20 

ALESSANDRO BETTEGA ALMEIDA 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

049ª z.e. de 
COLOMBO 

Afastamento 
13/03/20 1123/20 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 
Promotor Substituto da 66ª Seção Judiciária de PRUDENTÓPOLIS 

053ª z.e. de 
TEIXEIRA SOARES 

Férias 
21/02/20 1172/20 

CAIO HIDEKI KUSABA 
Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciaria de IRATI 

062ª z.e. de 
REBOUÇAS 

Férias 
26/02 a 10/03/20 0180/20 

ERIC PRETE VASCONCELOS 
Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciaria de IBAITI 

063ª z.e. de 
SÃO JERÔNIMO DA 

SERRA 

Afastamento 
26 a 28/02/20 0879/20 

LUCILIO DE HELD JUNIOR 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de ASTORGA 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

067ª z.e. de ASTORGA Férias 
21/02/20 0806/20 

VIVIANE MORAES RIBEIRO GERELUS 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de NOVA ESPERANÇA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

071ª z.e. de 
NOVA ESPERANÇA 

Férias 
09 a 13/03/20 1155/20 

JOSÉ ROBERTO MOREIRA 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de TOLEDO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 
(Alterando em parte a Portaria nº 118/20-PRE) 

075ª z.e. de 
TOLEDO 

Férias 
04 a 06/03/20 

0789/20 
1078/20 

BRUNO VAGAES 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de IBIPORÃ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

080ª z.e. de 
IBIPORÃ 

Afastamento 
21/02/20 1150/20 

RICARDO BASSO 
Promotor de Justiça da 108ª z.e. de NOVA FÁTIMA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

084ª z.e. de 
URAÍ 

Licença Especial 
21/02/20 1169/20 

VERA DE FREITAS MENDONÇA 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de LOANDA 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

085ª z.e. de 
LOANDA 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

20/02/20 
1112/20 

VERA DE FREITAS MENDONÇA 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de LOANDA 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

085ª z.e. de 
LOANDA 

Férias 
26/02 a 11/03/20 0180/20 

NADIR EMILIA DE MELO 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de CRUZEIRO DO OESTE 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

086ª z.e de 
CRUZEIRO DO OESTE 

Férias 
26 a 28/02/20 1024/20 

NADIR EMILIA DE MELO 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de CRUZEIRO DO OESTE 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

086ª z.e. de 
CRUZEIRO DO OESTE 

Afastamento 
02 a 06/03/20 1127/20 

HERON FONSECA CHAGAS 
Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciaria de COLORADO 

087ª z.e. de 
ALTO PARANÁ 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

11 a 13/02/20 
0900/20 

HERON FONSECA CHAGAS 
Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciaria de COLORADO 

087ª z.e. de 
ALTO PARANÁ 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

14/02/20 
0992/20 

CLEVERSON LEONARDO TOZATTE 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de IVAIPORÃ 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

093ª z.e. de IVAIPORÃ 
Férias 

14/02 e de 30/03 a 
03/04/20 

0916/20 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 
Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

097ª z.e. de 
IPORÃ 

Férias 
02 a 20/03/20 0820/20 

TEILOR SANTANA DA SILVA 098ª z.e. de UBIRATÃ Afastamento 0911/20 
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Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciaria de COBÉLIA 26 e 27/02/20 
CLAUDIO PRESTES JUNIOR 

Promotor Substituta da 63ª Seção Judiciaria de PEABIRU 
100ª z.e. de PARAÍSO 

DO NORTE 
Férias 

17 a 21/02/20 0904/20 

GUSTAVO ELOI RAZERA 
Promotor de Justiça da 01ª z.e. de CAPANEMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

107ª z.e. de 
CAPANEMA 

Afastamento 
26 a 28/02/20 

e de 
04 a 06/03/20 

1069/20 

LEONARDO GOMES FERRARI 
Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciaria de LOANDA 

109ª z.e. de SANTA 
MARIANA 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

21/02/20 
0985/20 

CLAUDIO PRESTES JUNIOR 
Promotor Substituto da 63ª Seção Judiciária de PEABIRU 

110ª z.e. de 
FAXINAL 

Férias 
26/02 a 26/03/20 

0180/20 
1142/20 

MATEUS ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO 
Promotor de Justiça da 3ª PJ de TELÊMACO BORBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

111ª z.e. de 
TELÊMACO BORBA 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

10/02/20 
0871/20 

EDSON RICARDO SCOLARI FILHO 
Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária de GOIOERÊ 

120ª z.e. de 
FORMOSA DO OESTE 

Afastamento 
20 e 21/02/20 1058/20 

GUILHERME FRANCHI DA SILVA SANTOS 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de GOIOERÊ 

(Alterando em parte a Portaria nº 118/20-PRE) 
(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

120ª z.e. de FORMOSA 
DO OESTE 

Férias 
26 e 27/02/20 

0180/20 
0803/20 

KAMILA CRISTINE VANELLI 
Promotora Substituta da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA 

125ª z.e. de 
TERRA ROXA 

Afastamento 
21/02/20 1176/20 

RENAN GUILHERME GOES DE LIMA 
Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciaria de IPORA 

127ª z.e. de CIDADE 
GAÚCHA 

Afastamento 
28/02/20 0915/20 

CLAUDIO PRESTES JUNIOR 
Promotor Substituto da 63ª Seção Judiciária de PEABIRU 

136ª z.e. de 
GRANDES RIOS 

Férias 
26/02 a 11/03/20 

0180/20 
0856/20 

PEDRO TENORIO SOARES VIEIRA TAVARES 
Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

140ª z.e. de 
MARMELEIRO 

Férias 
21/02/20 1132/20 

PEDRO TENORIO SOARES VIEIRA TAVARES 
Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

140ª z.e. de 
MARMELEIRO 

Férias 
26 a 28/02/20 1073/20 

CLAUDIO PRESTES JUNIOR 
Promotor Substituto da 63ª Seção Judiciária de PEABIRU 

141ª z.e. de 
IRETAMA 

Afastamento 
21/02/20 1125/20 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 
Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciaria de DOIS VIZINHOS 

151ª z.e. de 
SÃO JOÃO 

Afastamento 
14/02/20 1015/20 

JOEL CARLOS BEFFA 
Promotor de Justiça da 020ª z.e. de WENCESLAU BRAZ 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

164ª z.e. de 
ARAPOTI 

Afastamento 
26 a 28/02/20 

0180/20 
0872/201062/20 

RENAN MENDES RODRIGUES 
Promotor Substituto da 52ª Seção Judiciaria de WENCESLAU 

BRAZ 

164ª z.e. de 
ARAPOTI 

Férias 
29/02 a 06/03/20 

0180/20 
0872/20 
1062/20 

PEDRO TENORIO SOARES VIEIRA TAVARES 
Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

165ª z.e. de 
CAPITÃO LEÔNIDAS 

MARQUES 

Férias 
26/02 a 11/03/20 

0180/20 
1113/20 

CAROLINA NISHI COELHO 
Promotora de Justiça da 098ª z.e. de UBIRATÃ 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

169ª z.e. de 
CAMPINA DA LAGOA 

Férias 
28/02/20 1063/20 

TANIA REGINA PINHO DE ARAÚJO ABREU 
Promotora Substituta da 59ª Seção Judiciaria de GUARATUBA 

(Alterando em parte a Portaria nº 118/20-PRE) 
194ª z.e. de MATINHOS Licença Maternidade 

06/02/20 
0490/20 
0990/20 

CAROLINA DIAS AIDAR DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de MATINHOS 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 118/20-PRE) 

194ª z.e. de MATINHOS Licença Maternidade 
07/02/20 

0490/20 
0990/20 

CAMILLA TRAMUJAS GROSBELLI 
Promotora Substituta da 40ª Seção Judiciária de PALMAS 

(Alterando em parte a Portaria nº 118/20-PRE) 

196ª z.e. de 
MANOEL RIBAS 

Licença Paternidade 
16/02 a 06/03/20 0326/201111/20 
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ALEXANDRE GALATI SANTOS PEREIRA 
Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciaria de LARANJEIRAS DO 

SUL 

203ª z.e. de 
CANTAGALO 

Designação 
13/02/20 até novo 

titular 
0944/20 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de SARANDI 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

206ª z.e. de 
SARANDI 

Licença para 
Tratamento de Saúde 

18/02/20 
1116/20 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de SARANDI 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

206ª z.e. de 
SARANDI 

Férias 
20 e 21/02/20 1135/20 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de SARANDI 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

206ª z.e. de 
SARANDI 

Afastamento 
26 a 28/02/20 0876/20 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00015114-2020| 
PORTARIA Nº 153, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 163/20-GAB/PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
o(s) Promotor(es) de Justiça abaixo relacionado(s) para exercerem função de Promotores Eleitorais Titulares, em razão de 

movimentação na carreira, nos termos do art. 5º §1º da Resolução Conjunta 01/19-PRE/PGJ, os quais não se encontram nas situações previstas no §1º, 
art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informaram a esta Coordenadoria não manterem filiação a partido político, nos termos do art. 4º, 
da Resolução 30/08-CNMP: 

 
PROMOTOR(A) ELEITORAL TITULAR COMARCA Z.E. INÍCIO TÉRMINO 

RODRIGO DE ASSUMPÇÃO ARAÚJO AZEVEDO SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 122ª 18/02/20 31/10/21 
JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO  PARANACITY 091ª 21/02/20 31/10/21 

FELIPE LYRA DA CUNHA BARRACÃO 131ª 19/02/20 31/10/21 
NATHÁLIA GALVÃO ARRUDA TORRES RAIMONDO CONGONHINHAS 099ª 26/02/20 31/10/21 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00015113-2020| 
PORTARIA Nº 155, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 164/20-GAB/PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
as Promotoras de Justiça abaixo relacionadas para exercerem função de Promotoras Eleitorais Titulares, haja vista o término do prazo 

de dois anos dos Promotores Eleitorais das respectivas Comarcas, nos termos do art. 2º da Resolução Conjunta 01/19-PRE/PGJ. Os respectivos Agentes 
Ministeriais informaram à Coordenadoria Eleitoral que não possuem filiação política e não se encontram nas situações arroladas no §1º, art. 1º da 
Resolução 30/08-CNMP: 

 

PROMOTOR(A) ELEITORAL TITULAR COMARCA Z.E. INÍCIO TÉRMINO 
PATRÍCIA CRISTINA SCHMIDT GRILI MACEDO ROLÂNDIA 059ª 19/03/20 31/10/21 

VALÉRIA SEYR MARINGÁ 192ª 26/03/20 31/10/21 
 

ELOISA HELENA MACHADO 
Procuradora Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00001126-2020| 
PORTARIA N° 2, DE 3 DE MARÇO DE 2020 

 
Referência: Ofício Circular nº 08/2020/1ªCCR/MPF (PGR-00069292/2020). 
Ofício Circular nº 08/2020/1ªCCR/MPF. Nota Técnica Conjunta nº 1/2020– 
CES/CNMP/1ªCCR. Subsídios de atuação ao Ministério Público brasileiro. 
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional para o coronavírus 
(COVID-19). Atuação fiscalizatória da política de saúde, resolutiva e 
interinstitucional, na crise do coronavírus. 

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

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 
8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017: 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

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

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é instrumento próprio para fiscalizar e acompanhar, de forma continuada, 
atos de instituições (artigo 8°, inciso II, da Resolução CNMP n° 174/2017); 

CONSIDERANDO os termos do Despacho PRM-CRU-PE-00000943/2020; 
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO N° 1/2020; 
RESOLVE, com fundamento na Resolução CNMP 174/2017, artigo 8°: 
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o seguinte objeto: 
"Acompanhar as ações realizadas pela Vigilância em Saúde e os Planos Municipais de Contingência para lidar com o coronavírus 

(COVID-19) nos municípios de Lagoa dos Gatos, Orobó, Panelas, Passira, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do 
Cambucá, São Caetano, São Joaquim do Monte, Salgadinho, Surubim, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério, Vertentes." 

Após a autuação, distribua-se, nos termos do Despacho PRM-CRU-PE-00000943/2020, ao 2° Ofício desta PRM-Caruaru. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00001985-2020| 
PORTARIA N° 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Determina a instauração de PA de Acompanhamento no âmbito da PRM POLO 
PETROLINA/JUAZEIRO - 3º OTCC. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 
República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-
CNMP e ainda: 

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 a necessidade de acompanhar monitorar/acompanhar as conclusões dos autos NUP 00688.000789/2016-92; 
RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO, visando 

apurar os fatos em comento. 
À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para fins 

de publicação, lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Referência: PRM-PET-PE-00001552/2020 
Interessados: a sociedade. 
Câmara: 4ª CCR. 
Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 
Registre-se a presente Portaria. 
Cumpra-se o despacho em anexo. 

 
TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00010776-2020| 
PORTARIA Nº 12, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003010/2019-53 
 

O Ministério Público Federal, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, da 
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003010/2019-53 visa apurar possíveis irregularidades, cometidas por 
docente no âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, consistentes no possível descumprimento de regime de dedicação exclusiva 
e participação em sociedade empresarial; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 
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RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº  1.26.000.003010/2019-53 em Inquérito Civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: "apurar possíveis irregularidades, cometidas por 

docente no âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, consistentes no possível descumprimento de regime de dedicação exclusiva 
e participação em sociedade empresarial"; 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Manuella Mohana de Carvalho Souza, ocupante do cargo de 
Técnico do MPU/Administração, Mat. 20.128, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, 
para funcionar como Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 5º Ofício da PR/PE; e 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive por 
meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução 
nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria 
deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

Por oportuno, determino a expedição de ofício à UFRPE para que forneça informações atualizadas sobre o objeto dos autos desde o 
que foi noticiado pela IES por meio do Ofício nº 163/2019-PJ-UFRPE/PGF/AGU, datado de 30 de setembro de 2019. 

 
EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00010543-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 156, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000722/2019-11 
 

O procedimento em epígrafe foi instaurado perante esta Procuradoria da República com o escopo de apurar notícia de supostas 
irregularidades no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, agência de Paulista/PE, consistente em precárias condições de atendimento aos 
segurados. 

Narra a manifestante, em síntese, que realizou perícia médica na Agência da Previdência Social - APS unidade de Paulista/PE no 
início do mês de janeiro de 2019, mas que, mesmo após reiteradas tentativas eletrônicas e presenciais, não teve acesso ao resultado do exame. Afirmou 
também que soube de várias outras reclamações acerca da mesma situação, por outros usuários. 

Instado a se manifestar, o INSS, por meio do Ofício nº 112/SR-IV/INSS, alegou diminuição da força de trabalho no mês de janeiro 
de 2019 decorrente do período de férias de parte dos servidores. Comunicou, outrossim, que o benefício de auxílio doença da representante (NB 
31/626.120-44-4) apresentava erro de crítica II (erro no processamento), causado pelas mudanças trazidas na MP 871, impedindo sua conclusão e a 
emissão do comunicado de decisão da perícia médica. 

Ademais, informou que foram adotados os procedimentos necessários, porém, a crítica ainda não havia sido resolvida, sendo 
registrado o chamado 016309/2019 no sistema CONSULTAR e que estaria aguardando solução para a demanda. 

Por sua vez, a representante manifestou-se novamente no MPF (nº 20190025824), informando que compareceu ao menos três vezes 
à agência e, em todas elas, foi orientada a aguardar a adequação do sistema para visualizar a decisão da perícia médica. 

Oficiado novamente, o INSS, através do Ofício nº 240/SR-IV/INSS, noticiou que deu-se o efetivo processamento concessório do NB 
31/626.120-44-4. 

Em seguida, a representante apresentou novas informações (manifestação nº 20190060269), comunicando que confirmou no sistema 
a liberação do benefício em 30/05/2019. No entanto, devido a demora em obter resposta daquela autarquia, não conseguiu solicitar a prorrogação do 
benefício em tempo hábil, uma vez que estava incapacitada em virtude de cirurgia realizada em 21/02/2019. Sendo assim, protocolou requerimento de 
revisão do benefício (nº 928641239). 

Afirmou, ainda, que, em 26/06/2019, agendou nova perícia para o dia 10/07/2019, com a finalidade de restabelecimento do benefício 
(NB 31/628.524.909-5), uma continuidade do benefício NB 31/626.120-44-4. Realizada a perícia na data supracitada, alegou que o médico analisou toda 
a documentação e concedeu o restabelecimento do benefício até 10/07/2019. 

Prontamente, informou que, em 23/07/2019, não conseguia mais visualizar no sistema a concessão e liberação do benefício (NB 
31/626.120-44-4) e nem o resultado da perícia médica para o restabelecimento do benefício (NB 31/628.524.909-5). 

Em 05/08/2019, mesmo após diversas reclamações na ouvidoria do INSS, a situação pemanecia na mesmas condições, sem previsão 
de resposta. 

Instado mais uma vez para prestar esclarecimentos, o INSS, por intermédio do Ofício nº 471/SR-IV/INSS, comunicou que o erro de 
crítica II do benefício NB 31/626.120-44-4 fora saneado e processado em 30/05/2019, contendo data de cessação do benefício em 10/03/2019. 

Com relação ao restabelecimento do benefício NB 31/628.524.909-5, informou que teve data de início em 26/06/2019 e data de 
cessação em 10/07/2019, contendo o mesmo erro crítica II, que também foi tratado e saneado. 

A representante, por outro lado, declarou, em nova manifestação (nº 20190073534), que o restabelecimento do benefício (NB 
31/628.524.909-5) foi concedido com data de vigência incorreta. Diante disso, requereu por telefone a revisão para que a data de início fosse corrigida 
para o dia 11/03/2019, sendo orientada a apresentar-se à agência origem do benefício para realizar a solicitação. 

Ao comparecer à agência, foi informada que não constava no sistema a informação da perícia médica concedendo o direito ao 
restabelecimento do benefício e apenas o chefe da perícia poderia solucionar essa divergência. Todavia, afirmaram que ele somente resolve casos como 
esse nas quintas-feiras, por isso, solicitaram novo comparecimento em 26/09/19 para a verificação do caso. 

Logo após, o INSS, por Ofício nº 975/2019/15.001.040/APSPAU/PE, informou que o pagamento do benefício da manifestante 
referente ao período de 26/06/2019 à 10/07/2019 foi pago em 01/10/19 pela concessão de benefício de auxílio-doença NB 31/628.524.909-5. 

Por fim, a representante alegou, em nova manifestação (nº 20190078683), que o restabelecimento do benefício deveria ser referente 
a continuidade do afastamento período 11/03/2019 à 10/07/2019 e, até o momento, os recursos seguem aguardando adequação do sistema, sem liberação 
de pagamento. 

É o que importa relatar. 
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De início, registre-se que a legitimidade do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal de 1988, 
cinge-se à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que se refere a direitos individuais apenas quando 
forem classificados como homogêneos, obstando a atuação do órgão em relação a direitos individualmente considerados. 

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia suscitada pela manifestante versa sobre a demora em concluir o requerimento de 
benefício de auxílio doença, com repercussão limitada a sua esfera, não se vislumbrando amplitude social que justifique a legitimidade para agir deste 
Órgão. 

Em suma, este órgão ministerial não pode agir em relação ao interesse individual de cada cidadão. A própria interessada detém 
legitimidade e interesse jurídico de promover medida judicial adequada para o caso, por meio de advogado ou defensor público, se pobre na forma da 
lei. 

Desta forma, promovo o seu arquivamento, nos termos do art. 9.º, caput, da lei n.º 7.347/85 e do art. 17, caput, da Resolução n.º 
87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Determino a remessa dos autos à 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral, para o necessário exame desta 
promoção, na forma do art. 62, IV da Lei Complementar n.º 75/93, art.9.º, § 1.º, da lei n.º 7.347/85 e do art. 17, § 2.º, da Resolução n.º 87/2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Comunicações de praxe. 
 

MARIA MARILIA OLIVEIRA CALADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00010609-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 178, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000378/2020-01 
 

Cuida-se de procedimento preparatório instaurado com a finalidade de com a finalidade de apurar notícia de supostas irregularidades 
no concurso público para provimento do cargo de psicólogo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), regido pelo Edital nº 53, de 7 de dezembro 
de 2018, consistentes na falta de justificativa e fundamentação nas anulações das questões de números 32, 59, 64 e 69, bem como na mudança de gabarito 
das questões de números 20 e 77, pela banca examinadora Covest-Copset Concursos e Vestibulares. 

Em resumo, a noticiante, MARISA VITAL DA NÓBREGA, narrou que: i) a prova objetiva foi realizada em 8/12/2019, com 
divulgação do gabarito preliminar no dia seguinte; ii) não houve divulgação da classificação geral preliminar dos candidatos, a qual somente ocorrerá 
quando da publicação do resultado final, em 12 de fevereiro de 2020; iii) cada candidato apenas teve acesso a sua nota individual, em 13 de janeiro de 
2020; iv) na prova objetiva para o cargo de psicólogo, a banca examinadora anulou quatro questões (nºs 32, 59, 64 e 69) e alterou o gabarito de duas (nºs  
20 e 77), sem qualquer fundamentação ou justificativa; v) não se oportunizou, aos candidatos, o direito de recurso contra tais atos imotivados; vi) houve 
subjetividade na alteração dos gabaritos, conforme apontamentos sobre o mérito das questões anuladas/alteradas. 

Solicitou, ao fim, que sejam adotadas providências para que a Covest divulgue os fundamentos das anulações de questões e mudanças 
de gabaritos ocorridas em 13 de janeiro de 2020 e, subsidiariamente, a anulação desses atos. 

De início, a notícia foi remetida ao 3º Ofício, nos termos da Certidão nº 254/2020, o qual, por sua vez, não identificou sua vinculação 
com o objeto da NF nº 1.26.000.000216/2020-65, determinando a livre distribuição do feito entre os ofícios com atribuição na área temática da 1ª CCR 
(Despacho nº 1092/2020). 

Distribuídos os autos, então, ao 7º Ofício, foram remetidos ao 5º Ofício, para atuação em substituição, no dia 31 de janeiro de 2020. 
Nos termos do Despacho nº 1598/2020, consignou-se que a apuração se daria sob a ótica coletiva, bem como se afastou o pedido de 

"revisão" dos gabaritos e anulações promovidos pela UFPE, por se inserir na esfera de discricionariedade da instituição. 
Determinou-se a imediata comunicação do teor daquele despacho à noticiante e, como providência instrutória inicial, expediu-se o 

Ofício nº 527/2020/MPF/PRPE/7º OFÍCIO, requisitando à Reitoria da UFPE que se manifestasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas - por se tratar 
de concurso em andamento -, sobre o teor da Manifestação nº 20200006094, notadamente quanto à notícia de falta de justificativa e fundamentação das 
anulações das questões de números 32, 59, 64 e 69, bem como de mudança de gabarito das questões de números 20 e 77, no concurso regido pelo Edital 
nº 53, de 7 de dezembro de 2018. 

Em resposta à requisição ministerial, por meio do Ofício nº 064/2020-GR, de 10 de fevereiro de 2020, a UFPE informou que: i) os 
resultados das etapas do concurso foram informados individualmente a cada candidato; ii) a todos os candidatos era facultada a interposição de recursos 
ao gabarito das provas, inclusive para exibição das provas ao recorrente; iii) assegurou-se a comunicação individual a cada recorrente acerca da respectiva 
decisão, na qual constava a sua fundamentação, explicando a alteração ocorrida no gabarito original, quando se provia o recurso; iv) entende que a 
divulgação dos resultados dos recursos em caráter individual atende ao princípio da publicidade, uma vez que não há de cogitar dar conhecimento ao 
universo de candidatos que se mantiveram silentes nos prazos que lhe eram assegurados para insurgência aos resultados divulgados. Por fim, remeteu 
cópia dos fundamentos das anulações das questões indicadas e das modificações de gabarito ocorridas. 

No dia 11 de fevereiro de 2020, expediu-se a Recomendação nº 1/2020 - MPF/PRPE/7º OFÍCIO, a fim de que a UFPE, no concurso 
regido pelo Edital nº 53, de 7 de dezembro de 2018, e nos próximos certames que venha a realizar, proceda à ampla divulgação, a todos os candidatos, 
dos fundamentos de alteração de gabarito e/ou anulação de questões, bem como de quaisquer outras mudanças de critério de avaliação que possam 
eventualmente afetar a esfera jurídica dos candidatos. 

A DICIV expediu o Ofício nº 667/2020-MPF/PRPE/DICIV, comunicando à noticiante o teor do Despacho nº 1598/2020. 
Em resposta, por meio do Ofício nº 73/2020-GR, de 13 de fevereiro de 2020, a UFPE informou que acataria os termos da 

recomendação apenas em relação aos concursos vindouros, uma vez que as decisões dos recursos interpostos foram informadas, com as respectivas 
razões, ao recorrente, além do fato de que o resultado final do certame teria se dado no último dia 12, encontrando-se o processo seletivo concluído. 
Desse modo, realizar a retroação pretendida, sem dúvida, oneraria sobremaneira a Universidade, abrindo o prazo para possíveis insurgências, dilatando 
o término da seleção, realizada pela premente necessidade de reposição dos cargos administrativos da entidade, presentemente desfalcada. 



DMPF-e Nº 43/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 4 de março de 2020 Publicação: quinta-feira, 5 de março de 2020 27 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Considerando, contudo, não haver prejuízo à universidade com a ampla divulgação dos fundamentos das alterações de gabarito e/ou 
anulação de questões, ainda que após a divulgação do resultado final, expediu-se o Ofício nº 752/2020/MPF/PRPE/7º OFÍCIO, requisitando à UFPE que 
esclarecesse se acataria integralmente a Recomendação nº 1/2020 - MPF/PRPE/7º OFÍCIO, inclusive com relação ao concurso regido pelo Edital nº 53, 
de 7 de dezembro de 2018, informando, em caso positivo, as medidas adotadas para seu cumprimento. 

Em resposta, por meio do Ofício nº 102/2020-GR, de 20 de fevereiro de 2020, a UFPE informou o acatamento integral da 
recomendação ministerial, inclusive com a disponibilização, no sítio eletrônico www.cec.ufpe.br, das justificativas das alterações e anulações promovidas 
nos gabaritos das provas relativas ao referido edital. 

É o que se põe em análise. 
A noticiante requereu a atuação do MPF, em síntese, a fim de compelir a Covest a divulgar os fundamentos das anulações de questões 

e mudanças de gabaritos ocorridas em 13 de janeiro de 2020. Subsidiariamente, pugnou pela anulação desses atos. 
Isso porque, segundo ela, na prova objetiva para o cargo de psicólogo, a banca examinadora teria anulado quatro questões (nºs 32, 

59, 64 e 69) e alterado o gabarito de duas (nºs  20 e 77), sem qualquer fundamentação ou justificativa ou oportunizar aos candidatos, o direito de recurso 
contra tais atos imotivados. Ademais, relatou que teria havido subjetividade na alteração dos gabaritos, conforme apontamentos sobre o mérito das 
questões anuladas/alteradas contidos na Manifestação nº 20200006094/2020. 

Com base nas informações prestadas pela UFPE, verificou-se que foi oportunizada a interposição de recursos quanto ao gabarito 
preliminar das provas, inclusive com exibição do caderno de prova ao(s) recorrente(s) para subsidiar o exercício desse direito. 

Assim, a Covest-Copset respeitou o princípio constitucional da ampla defesa. 
Ademais, como exposto anteriormente, não assiste razão à noticiante quanto à irresignação acerca da irrecorribilidade do gabarito 

definitivo, que teria deixado os candidatos que acertaram as questões (conforme gabarito preliminar) sem qualquer poder de reação. 
Nesse sentido, segue decisão proferida pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF - 1ª CCR/MPF, no PP nº 

1.16.000.000627/2015-30: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL (DPF). CENTRO DE SELEÇÃO 
E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE). IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Supostas 
irregularidades relativas ao concurso público para provimento de vagas para o cargo de Agente da Polícia Federal, no ano de 2014, organizado pelo 
CESPE, consistentes na mudança dos gabaritos oficiais, sem a necessária comunicação aos interessados, bem como na aprovação de candidatos constantes 
da lista de aprovados sem que, em tese, tenham obtido a nota mínima para habilitação no certame. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 
por verificar que os candidatos que obtiveram nota inferior a 6,5 pontos na prova discursiva não foram convocados para o teste de aptidão física, sendo, 
portanto, eliminados do certame, não havendo burla à nota mínima fixada no edital. 3. Aduziu ainda que o CESPE respeitou o princípio constitucional 
da ampla defesa ao propiciar a interposição de recurso contra o gabarito preliminar, nos termos do item 18.1.2 do edital, seguindo-se, após a apreciação 
dos apelos, a divulgação do gabarito definitivo. 4. Por fim, concluiu que não deve prosperar a irresignação dos candidatos contra a impossibilidade de 
apresentação de recurso contra o gabarito definitivo, pois o exercício do contraditório foi assegurado quando da publicação do gabarito preliminar, sendo 
que a vedação de interposição de novo apelo contra o gabarito definitivo visa justamente a pôr um fim às discussões acerca do mérito das questões 
cobradas, não se comprovando quaisquer irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO. 

(Voto nº 570/2018, Sessão nº 301, de 1/2/2018) (Grifos nossos) 
Como também acentuado no Despacho nº 1598/2020, assentou-se não caber ao MPF analisar o acerto ou não das respostas indicadas 

pela comissão avaliadora, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário paradigmático, no 
sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e 
notas a elas atribuídas (RE 632.853/CE, Tema nº 485 da repercussão geral). 

Por outro lado, evidenciou-se que os fundamentos das mudanças de gabarito e anulações de questões promovidas no concurso regido 
pelo Edital nº 53, de 7 de dezembro de 2018, foram divulgados tão somente aos candidatos que se insurgiram contra aqueles itens da prova, de maneira 
individual, o que, de fato, atenta contra o princípio da publicidade, uma vez que a mudança de gabaritos e/ou anulação de questões - ainda que tenha sido 
provocada por algum candidato específico - atinge todo o universo de candidatos do certame, sendo certo, portanto, que todos têm direito de conhecer os 
fundamentos de tais decisões. 

Diante disso, expediu-se a Recomendação nº 1/2020 - MPF/PRPE/7º OFÍCIO, a fim de que a UFPE, no concurso regido pelo Edital 
nº 53, de 7 de dezembro de 2018, e nos próximos certames que venha a realizar, proceda à ampla divulgação, a todos os candidatos, dos fundamentos de 
alteração de gabarito e/ou anulação de questões, bem como de quaisquer outras mudanças de critério de avaliação que possam eventualmente afetar a 
esfera jurídica dos candidatos. 

A recomendação, consoante se extrai nos Ofícios nº 73 e 102/2020-GR, foi integralmente acatada pela UFPE, que sanou a 
irregularidade evidenciada no concurso em questão, por meio da divulgação, em seu portal eletrônico[1], das justificativas de mudanças de gabarito e 
anulações de questões, bem como se comprometeu a adotar essa providência nos concursos vindouros. 

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

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) noticiante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 
havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 17, § 1º). 

No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, encaminhem-se os autos à 1ª CCR/MPF, no prazo estipulado no § 
2º do art. 17 da Resolução CSMPF nº 87, de 2006, para revisão. 

Por fim, certifique-se, no Sistema Único, o acatamento à Recomendação nº 1/2020 - MPF/PRPE/7º OFÍCIO. 
 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00019271-2020| 
PORTARIA Nº 205, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

 
Dispõe sobre férias e licença prêmio dos Procuradores da República que oficiam 
na Área do NCC nos meses de abril, maio e junho de 2020. 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que os Procuradores da República que atuam na Área NCC, abaixo relacionados, usufruirão férias e licença 
prêmio nos meses de abril, maio e junho de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 
períodos respectivamente indicados: 

 
Ofício Procurador Período - Férias/Licença Prêmio 

11º/NCC Rodrigo da Costa Lines 
 

13/04/2020 a 17/04/2020 - Licença prêmio 
(****)15/06/2020 a 04/07/2020 - Férias 

29º/NCC Andréia Pistono Vitalino 
 (****)11/05/2020 a 30/05/2020 - Férias 

46º/NCC Luís Cláudio Senna Consentino 
 

(**)18/05/2020 a 27/05/2020 - Férias 
(*) 01/06/2020 a 10/06/2020 - Férias 

 
§ 1º Suspender a distribuição de todos os feitos no primeiro dia útil anterior ao início das férias nos períodos assinalados com 01 (um) 

asterisco (*). 
§ 2º Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 02 

(dois) asteriscos (**). 
§ 3º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) asteriscos (****). 
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00001286-2020| 
PORTARIA Nº 9, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todas estabelecidas no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses 
difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando que a Notícia de Fato nº 1.30.015.000050/2020-95 foi instaurada para apurar a prática de possíveis irregularidades 
noticiadas no processo de cassação da então prefeita do Município de Carapebus/RJ, sra. Cristiane Miranda de Andrade Cordeiro, em específico a 
ocorrência de superfaturamento em serviço de fornecimento de merenda escolar durante os anos de 2017 a 2019; 

Considerando a insuficiência dos elementos de convicção fornecidos e, consequentemente, a necessidade de colheita de maiores 
elementos de prova para a apuração dos fatos e de suas circunstâncias; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências e do escoamento do prazo regulamentar de tramitação, converter a 
Notícia de Fato nº 1.30.015.000050/2020-95 em inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de apurar a prática das irregularidades mencionadas; 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 
inquérito civil. 

 
FABIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00001287-2020| 
PORTARIA N° 10, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todas estabelecidas no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses 
difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando que a Notícia de Fato nº 1.30.015.000049/2020-61 foi instaurada para apurar a prática de possíveis irregularidades 
noticiadas no processo de cassação da então prefeita do Município de Carapebus/RJ, sra. Cristiane Miranda de Andrade Cordeiro, em específico a 
ocorrência de superfaturamento em serviço de prestação de transporte escolar durante os anos de 2017 a 2019; 

Considerando a insuficiência dos elementos de convicção fornecidos e, consequentemente, a necessidade de colheita de maiores 
elementos de prova para a apuração dos fatos e de suas circunstâncias; 
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Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências e do escoamento do prazo regulamentar de tramitação, converter a 
Notícia de Fato nº 1.30.015.000049/2020-61 em inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de apurar a prática das irregularidades mencionadas; 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 
inquérito civil. 

 

FABIO BRITO SANCHES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00001289-2020| 
PORTARIA N° 11, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todas estabelecidas no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses 
difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando que a Notícia de Fato nº 1.30.015.000048/2020-16 foi instaurada para apurar a prática de possíveis irregularidades 
noticiadas no processo de cassação da então prefeita do Município de Carapebus/RJ, sra. Cristiane Miranda de Andrade Cordeiro, em específico a 
ocorrência do desvio de verbas do FUNDEB durante os anos de 2017 a 2019; 

Considerando a insuficiência dos elementos de convicção fornecidos e, consequentemente, a necessidade de colheita de maiores 
elementos de prova para a apuração dos fatos e de suas circunstâncias; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências e do escoamento do prazo regulamentar de tramitação, converter a 
Notícia de Fato nº 1.30.015.000048/2020-16 em inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de apurar a prática das irregularidades mencionadas; 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 
inquérito civil. 

 

FABIO BRITO SANCHES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00018676-2020| 
PORTARIA N° 79, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002527/2019-92 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos ¿para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos¿ (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação dos procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.002527/2019-92 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possíveis irregularidades no 
Pregão Eletrônico nº 083/2012, que culminou com a celebração do Contrato nº 03/2013 com a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, para 
prestação dos serviços de creche no Hospital Federal de Bonsucesso. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Reitere-se o Ofício nº 12135 /2019 ao Hospital Federal de Bonsucesso. 
3) Após, acautele-se por 60 dias, no aguardo das informações requisitadas. 

 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00018865-2020| 
PORTARIA N° 83, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República de 1988, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei 7347/85; e 
Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001014/2019-64 instaurado no Ministério Público Federal para apurar 

Tomada de Contas Especial nº 021.550/2017-4 instaurada pela Fundação Cultural Palmares em desfavor do Centro Brasileiro de Informação e 
Documentação do Artista Negro. 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001014/2019-64 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria, com a seguinte ementa: 
TCU - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 021.550/2017-4 INSTAURADA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 

(FCP)/MINISTÉRIO DA CULTURA, EM DESFAVOR DO CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO ARTISTA 
NEGRO (CIDAN), DIANTE DA TOTAL IMPUGNAÇÃO DOS DISPÊNDIOS REFERENTES AOS CONVÊNIO 07/2007, FIRMADO ENTRE A 
FCP E O CIDAN PARA REALIZAÇÃO DO "FESTIVAL DE CULTURA AFRO BRASILEIRA" 

Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2) Comunique-se à d. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

 

ANTONIO DO PASSO CABRAL 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00018734-2020| 
PORTARIA N° 94, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000350/2019-90 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos "para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação dos procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.000350/2019-90 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possíveis irregularidades no 
concurso público deflagrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio do Edital n.º 455/2017, em razão da convocação da candidata Dayanna 
Henrique Gomes Garcia, que teria sido aprovada para o cargo de Assistente Social Geral (A-106) e nomeada para exercer atribuições do cargo de 
Assistente Social Hospitalar (A-107). 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Oficie-se à UFRJ, conforme minuta. 
3) Após, acautele-se por 60 dias, no aguardo das informações requisitadas. 

 
MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00019154-2020| 
PORTARIA N° 95, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

 
Referência: Procedimento nº 1.30.001.003101/2019-56 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por Procurador da República no uso de suas atribuições, e 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal estabelecidas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75, de 1993, bem como o disposto no artigo 1º da Lei nº 7347, de 1985; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003101/2019-56, que visa a apurar a suposta prática de fato 

ilícitos com repercussão danosa sobre os participantes do plano de saúde Postal Saúde Correios, oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT); 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 

23 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003101/2019-56 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 
Ato contínuo, determino a adoção das seguintes medidas: 
(1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
(2) Dê-se ciência à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal desta Portaria, para fins de publicação; 
(3) Expeçam-se os ofícios já determinados para a instrução do feito. 

 
JOSÉ SCHETTINO 

Procurador da República 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00013380-2020| 
PORTARIA Nº 216, DE 3 DE MARÇO 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 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 12 de fevereiro de 
2020, deliberou, à unanimidade, pela devolução dos autos à instância de origem, para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo 
nos autos de nº JFRS/SLI-5001422-31.2019.4.04.7106-CRIAMB, proveniente da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uruguaiana-RS. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 
do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de 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 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00013381-2020| 
PORTARIA Nº 230, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

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

conforme Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU Seção 2, de 30 de setembro de 2019, e da competência delegada pela 
Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1. Designar a Procuradora da República Lara Marina Zanella Martinez Caro, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República no 
Município de Santa Maria-RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 10 de 
fevereiro de 2020, deliberou unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
dar prosseguimento à persecução penal nos autos do processo nº JFRS/SLI-5002732-72.2019.4.04.7106-RPCR, proveniente da 2ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 
do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Santa Maria-RS, nos termos do art. 9º da Resolução CSMPF nº 3, de 8 de maio de 2018. 

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

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00013382-2020| 
PORTARIA Nº 231, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

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

conforme Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU Seção 2, de 30 de setembro de 2019, e da competência delegada pela 
Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar  a  Procuradora  da  República Lara  Marina  Zanella  Martinez Caro, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República 
no Município de Santa Maria-RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público  Federal  que,  em  
10  de  fevereiro  de  2020,  deliberou  unanimemente  pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério  Público 
Federal para dar prosseguimento à persecução penal nos autos do process JFRS/SLI-5002723-13.2019.4.04.7106-RPCR, proveniente da 2ª Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 
do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Santa Maria-RS, nos termos do art. 9º da Resolução CSMPF nº 3, de 8 de maio de 2018. 

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

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00000920-2020| 
PORTARIA N° 12, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

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

República, especialmente no que tange à proteção do patrimônio público e social, em razão da competência constitucional de defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao zelo à probidade administrativa (arts. 129, inciso III, 
da Constituição Federal e art. 6º, inciso VII, alínea 'b', LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO o teor da certidão elaborada por servidor do MPF, a qual demonstra um número expressivo de ações judiciais 
envolvendo requerimentos de isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por pessoas supostamente portadoras de deficiência, verificados na 
Subseção Judiciária de Bento Gonçalves; 

CONSIDERANDO as informações advindas da Receita Federal do Brasil em reunião realizada com este Procurador da República, 
em que foi salientado pelo Delegado da Receita Federal de Caxias do Sul a preocupação com o aumento do número desse tipo de requerimento 
administrativo no Município de Bento Gonçalves, em patamar superior até mesmo à região de Porto Alegre; 

CONSIDERANDO, ainda, que três avaliadores se destacam pela quantidade de laudos emitidos, conforme planilha PRM-BGO-RS-
00000501/2020; 

Determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar a extensão dos fatos, bem como identificar eventuais 
irregularidades e seus responsáveis, para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento das medidas judiciais e/ou adoção das medidas 
extrajudiciais cabíveis. 

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração. 
A título de diligências investigatórias iniciais, promova-se pesquisa no SINASSPA a fim de verificar o nome dos três avaliadores 

com maior número de laudos, relacionando, em seguida, os mandados de segurança (PRM-BGO-RS-00004030/2019) fundados em laudos emitidos por 
eles. 

Designa-se a servidora Valéria Strauch Furquim, matrícula nº 25251, para secretariar os trabalhos. 
Comunique-se ao representante e à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (art. 6º da Res. nº 

87/06-CSMPF), inclusive para fins de publicação da portaria. 
Afixar cópia da portaria, em tamanho reduzido, no átrio da Procuradoria da República de Bento Gonçalves/RS. 

 
ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00000925-2020| 
PORTARIA N° 13, DE 2 DE MARÇO DE 2020 

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

República, especialmente no que tange à proteção do patrimônio público e social, em razão da competência constitucional de defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao zelo à probidade administrativa (arts. 129, inciso III, 
da Constituição Federal e art. 6º, inciso VII, alínea 'b', LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO a notícia de eventual prática de abono indevido de faltas e horas não trabalhadas por parte de gestores da Embrapa 
Uva e Vinho, desde 2016, a fim de beneficiar servidor, assim como eventual acúmulo indevido de bolsa do Pronatec pelo servidor; 

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar as informações inicial levantadas e complementá-las; 
Determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar a extensão dos fatos, bem como identificar eventuais 

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

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração. 
A título de diligências investigatórias: 
[1] Oficiar, de ordem, à CAPES, para que informe, no prazo de 30 dias, se o investigado apresentou a documentação comprobatória 

para o afastamento e se a análise da comunicação de irregularidade registrada no e-OUV, sob o nº 23546.006174/2019-32, em especial no que concerne 
ao período de bolsa no exterior, conduzida pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da CAPES, foi concluída (instruir ofício com cópia do 
documento PRM-BGO-RS-00002461/2019 - principal); 

[2] Oficiar, de ordem, à CGU, para que informe se a inclusão das folhas de frequência no sistema SEI devem ser registradas com 
nível de acesso "Restrito- Informação Pessoal"; 

[3] Oficiar, de ordem, à Unisinos, para que encaminhe, no prazo de 20 dias, as folhas de frequência/presença do investigado, a partir 
de janeiro de 2016, nas aulas dos cursos que tenha assistido na instituição; 

[4] Com o recebimento das informações do item 2, consolidar em planilha a frequência do servidor de 2016-2019 (PRM-BGO-RS-
00002746/2019), o controle da guarita de 2016-2019 (PRM-BGO-RS-00004297/2019), a frequência  na Unisinos, 

[5] Juntar ao autos cópia atualizada do IPL nº 0237/2018-DPF/CXS/RS (Processo nº 5001487-39.2018.4.04.7113). 
Designa-se a servidora Valéria Strauch Furquim, matrícula nº 25251, para secretariar os trabalhos. 
Comunique-se ao representante e à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (art. 6º da Res. nº 

87/06-CSMPF), inclusive para fins de publicação da portaria. 
Afixar cópia da portaria, em tamanho reduzido, no átrio da Procuradoria da República de Bento Gonçalves/RS. 

 
ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00013173-2020| 
PORTARIA N° 16, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Instaura o Inquérito Civil nº 1.29.000.003122/2019-01 
 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas "a", "c" 
e "d", 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 
5º, inciso V, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

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 que o presente expediente foi autuado a partir de peças extraídas do Processo Judicial nº 5025497-
55.2019.4.04.7100, por meio das quais noticiou-se que o medicamento enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL, para o tratamento de gestantes com trombofilia, 
foi incorporado ao rol de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde em janeiro/2018, porém, transcorrido o prazo normativo máximo 
para efetivar sua oferta, o medicamento ainda não vinha sendo fornecido no âmbito do SUS; 

CONSIDERANDO que no curso do procedimento, o Ministério da Saúde esclareceu que o medicamento enoxaparina sódica 40 mg/ 
0,4 mL foi pactuado na CIT e alocado no Grupo 1A, sendo que o atraso no seu fornecimento decorria de demanda do DAF/SCTIE/MS para a elaboração 
de um PCDT a fim de nortear sua utilização; 

CONSIDERANDO que cientificou-se nos autos a recente publicação do Relatório nº 502 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para a Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia, bem como da Portaria Conjunta SCTIE/SAES/MS nº 04/2020 – 
Publicada em 14/02/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de verificar-se a efetiva regularização do fornecimento do medicamento enoxaparina sódica 40 
mg/ 0,4 mL perante a CPAF/SES/RS; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.29.000.003122/2019-01 em INQUÉRITO CIVIL, objetivando acompanhar a 
regularização da distribuição do medicamento enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL no Estado do Rio Grande do Sul. 

Altere-se o resumo do objeto do expediente no Sistema Único e acautelem-se os autos por 60 dias. 
Transcorrido tal prazo, oficie-se à CPAF, com cópia da presente Portaria de Instauração, solicitando informar se o Estado do Rio 

Grande do Sul vem recebendo do Ministério da Saúde o medicamento enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia. 
 

SUZETE BRAGAGNOLO 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00006939-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 4 DE MARÇO DE 2020 
 

IC: 1.31.000.000820/2018-15 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar eventual irregularidade em comercialização de área próxima ao Aeroporto 
Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho/RO, pela INFRAERO. 

O presente procedimento foi instaurado com base na Digi-Denúncia 20180006718/2018 (PR-RO-00003046/2018) que relata os 
seguintes fatos: 

Descrição: 
Que, transitando pela área denominada Espaço Alternativo, a declarante avistou uma placa que contém a informação de que a 

INFRAERO está oferecendo uma área de 100.000 m² (foto anexa) para instalação de empresas; que a área oferecida é a que margeia, pelo lado esquerdo 
(sentido Hospital de Base/Aeroporto) a pista da Av. Governador Jorge Teixeira entre o Aeroporto e o Hospital de Base; que achou estranha a oferta, e de 
pouco bom senso, por tratar-se de uma área muito próxima ao Aeroporto Internacional de Porto Velho. 

 

 
 
Despacho 66/2018 registrado no ÚNICO sob número 00016523/2018, no qual foram determinadas as seguintes diligências: 
1 – Considerando tratar-se de Nota de Fato vencida em 18/03/2018, determino a conversão em PP, com o mesmo objeto da NF. 
2 – Encaminhe-se ofício, com cópia deste despacho à INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, encaminhar esta esta Procuradoria esclarecimentos, de forma pormenorizada, os fatos apontados na representação. 
3 – Encaminhe-se ofício, com cópia deste despacho à Base Aérea de Porto Velho, para, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhar esta 

esta Procuradoria esclarecimentos, de forma pormenorizada, os fatos apontados na representação. 
4 – Após, voltem-me os autos conclusos para adoção das medidas pertinentes. 
Despacho 280/2018 (PR-RO-00043578/2018) prorroga o prazo do PP por 90 (noventa) dias. 
Despacho 47/2019 (PR-RO-00004826/2019) que adota as seguintes providências: 
1 – Converta o presente PP em IC, conforme Portaria que segue anexa; 
2 – Cumpra-se as diligências presentes no Despacho 66/2018, cadastrado no sistema Único ÚNICO: PR-RO-00016523/2018, 

reiterado no Despacho 280/2018, cadastrado no ÚNICO: PR-RO-00043578/2018. 
3 – Após, façam os autos conclusos ao titular do Ofício, conforme determinado no despacho de instauração. 
Portaria 34/2019/MPF/PRRO/GABPR1 (PR-RO-00004828/2019), de 18 de fevereiro de 2019, converte o Procedimento Preparatório 

em INQUÉRITO CIVIL. 
Ofício 11130/2019 INFRAERO-AEROPORTOS (PR-RO-00033641/2019), resposta da Infraero às informações alegadas pela 

representação. 
Ofício 2/2019 BASE AÉREA (PR-RO-00034119/2019), do Comandante da Base Aérea, com os esclarecimentos solicitados. 
É, em síntese, o relatório. 
Preliminarmente, insta registrar que os autos foram-me apresentados apenas nesta data em virtude de substituição legal ao titular. 
Conforme se infere dos autos, o presente procedimento tem por escopo apurar possível irregularidade na comercialização de área 

próxima ao Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, na cidade de Porto Velho/RO. 
A problemática reside na conformidade da concessão do local com as normas vigentes no ordenamento jurídico pátrio. 
Seguindo os preceitos do art. 2º da Lei 5.862/72, que passou a ser regulamentado pelo Decreto 8.756/2016, tem-se que a Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO tem por finalidade: 



DMPF-e Nº 43/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 4 de março de 2020 Publicação: quinta-feira, 5 de março de 2020 34 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Art. 2º A Infraero terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura 
aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. (destacou-se) 

A área em questão encontra-se sob o domínio da INFRAERO, conforme afirma o Comandante da Base Aérea no Ofício 2/2019, bem 
como o que está disposto na plataforma da ANAC. 

Dessa forma, a empresa possui legitimidade para exploração do local, que no caso em epígrafe se trata de concessão de uso, que 
depende de licitação, e cujo prazo pode variar de 60 a 300 meses. 

Trata-se, portanto, de prática comum nos aeroportos brasileiros e tem como objetivo expandir as receitas comerciais da Empresa, 
sendo um dos maiores exemplos o aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre, que possui diversas áreas comerciais externas ao prédio 
aeroportuário concedidas pela INFRAERO. 

Quanto aos contratos de Concessão de Uso, estes são regidos pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero (RILCI), 
nos termos do art. 40 da Lei 13.303de 30 de junho de 2016. 

Ademais, caberia ao Parquet acompanhar o procedimento licitatório caso fossem apontadas irregularidades no certame. No entanto, 
por não ser este o objeto do procedimento, nem se ter informações sobre possíveis alterações, não se visualiza motivos para que se prossigam as 
investigações. 

Sendo assim, conclui-se que as informações levantadas pelo representante não constituem irregularidades. Diante disso, não há fatos 
para que subsista justa causa voltada à propositura de uma ação cível, não remanescendo, igualmente, interesse na continuidade das investigações. 

Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei nº 7.347/85. 
Por oportuno, esclareça-se que, conforme o disposto no art. 19 da Resolução nº 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do IC casos 

novos fatos surjam. In verbis: 
Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente IC fora instaurado em razão da Manifestação 20180006718, aplique-se as disposições do art. 17, § 1º, 
da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 
 

SAMARA YASSER YASSINE DALLOUL 
Procuradora da República 

Em substituição legal 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00004691-2020| 

PORTARIA N° 10, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 5º, inciso I, alínea "h", inciso II, alínea "d", e inciso III, alíneas "b" e "d", no 

artigo 6º, inciso VII, alíneas "b" e "d", e no artigo 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF n.º 87/2006; 
CONSIDERANDO a autuação e os elementos constantes do Procedimento Preparatório n.º 1.32.000.000267/2019-56; 
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com as investigações; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil, tendo por objeto: "Apuração de possíveis irregularidades no funcionamento de posto de 

combustível no Município de Pacaraima/RR". 
DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente procedimento. 
Autue-se a presente portaria e o documento que a acompanha, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
ALEXANDRE ISMAIL MIGUEL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00003110-2020| 

PORTARIA N° 10, DE 2 DE MARÇO DE 2020 
 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e artigo 
4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e parágrafo: 
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Considerando que, nos termos da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, 
podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna e 
com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que o procedimento foi instaurado de ofício pelo MPF, com base nos autos JF/SVT nº 0006323-47.2016.403.6141, 
com a finalidade de se apurar eventual ofensa aos princípios da Administração Pública e a malversação de dinheiro público pelo Município de São 
Vicente/SP, decorrente da perda do prazo para renovação do contrato administrativo PAC 203127/2012, com a consequente paralisação das obras, 
referentes à construção de creches/pré-escolas, e a possíveis ocorrências de roubos e depredações ao patrimônio público. 

Considerando, por fim, que se faz necessária a realização de maiores investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos 
fatos em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança necessária, 
as circunstâncias do caso; 

Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010, 108/2010 e 121/2011, 
todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, 
inciso I, ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de realizar mais 
diligências. 

Desta forma, dando continuidade às investigações, determina: 
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como o Procedimento Administrativo nº 1.34.012.000349/2019-97, procedendo-

se às anotações de praxe; 
b) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial, conforme estabelecido no artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução 

87/2006, com redação dada pelas Resoluções 106/2010, 108/2010 e 121/2011 todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 

THIAGO LACERDA NOBRE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00002757-2020| 
PORTARIA N° 13, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Autos nº 1.34.004.000185/2020-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129 caput, III, da 
Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 
da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a apuração de denúncia, de 
irregularidades nas agências do INSS de Valinhos, Vinhedo e Pedreira, após constatação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
verificação essa efetuada pelo Corpo de Bombeiros respectivo de cada cidade. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 
MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) Vinculação do inquérito à 1º CCR e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 
b.1)(X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 
b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 
c) Defino a prioridade atual do caso em: (  ) PRIO1, (  ) PRIO2, (X) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à Agência do INSS 

de Valinhos, Vinhedo e Pedreira para se manifestarem em 30 (trinta) dias sobre a denúncia de irregularidades junto aos prédios na qual cada autarquia 
esta localizada, conforme relatório técnico de fiscalização realizado no ano de 2019. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 
as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 
preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 e registre-se. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00023971-2020| 
PORTARIA N° 212, DE 11 DE JUNHO DE 2019 

 
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 a iminência do esgotamento do prazo previsto no art. 2°, § 6° e 7° da Resolução n° 23/2007. 
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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° 1.34.001.009833/2018-20, com o objetivo de 
verificar as medidas adotadas pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, no tocante à agilidade na análise de benefícios previdenciários, em especial, 
do salário-maternidade, objeto deste feito. 

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. 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00009386-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 2 DE MARÇO DE 2020 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.35.000.000165/2019-29. Assunto: Trata-se de 
investigação instaurada com a finalidade de apurar suposto exercício irregular de 
profissão no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe – TRE/SE, consistente na falta 
de profissional de enfermagem para supervisionar as atividades de saúde no 
referido tribunal, em descumprimento do art. 15 da Lei n. 7.498/86. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício de 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, III “b”, 
da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 
dezembro de 2007: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, “b”, dispõe ser função institucional do Órgão 
Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do patrimônio público e social, 
conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.35.000.000165/2019-29, instaurada com vistas a apurar suposto 
exercício irregular da profissão no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe – TRE/SE, consistente na falta de profissional de enfermagem para 
supervisionar as atividades de saúde no referido tribunal, em descumprimento do art. 15 da Lei n. 7.498/86; 

CONSIDERANDO que, segundo o representante, o TRE/SE possui, em seu organograma, uma Coordenadoria de Assistência à Saúde 
e Benefícios – COASA, na qual estão lotados dois médicos, uma odontóloga e uma técnica em enfermagem (Maria José Oliveira Santos – COREN 
195525-AE), e que, no entanto, as atividades de enfermagem são realizadas sem a supervisão do profissional enfermeiro, o que violaria o art. 15 da Lei 
n. 7.498/86. 

CONSIDERANDO que os presentes autos foram, ainda em fase embrionária, remetidos à Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão – PRDC, desta PR/SE, nos termos do art. 18, caput, § único, alínea ‘j’ da Portaria PR/SE n. 034, de 30 de março de 2009; 

CONSIDERANDO, no entanto, que o Conselho Institucional do Ministério Público Federal, em sede de conflito negativo de 
atribuição (DECISÃO CIMPF – PGR-00060051/2020), suscitado pela PRDC/PRSE por divergir do entendimento do 11ºOfício da PR/SE, reconheceu a 
atribuição para atuar no feito em favor de ofício vinculado à 1ªCCR, o que fez com que os presentes autos consequentemente retornassem a este ofício; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, inciso II, da Resolução nº 87/2006 
do CSMPF (com redação dada pelas Resoluções nos 106, 108 e 121 do CSMPF, de 06/04/2010, 04/04/2010 e 01/12/2011), a presente Notícia de Fato 
em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

(I) Registro e autuação da presente Portaria acompanhada da Notícia de Fato nº 1.35.000.000165/2019-29, pelo Setor Extrajudicial 
da PR/SE (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apurar suposto exercício irregular de profissão no Tribunal Regional Eleitoral de 
Sergipe – TRE/SE, consistente na falta de profissional de enfermagem para supervisionar as atividades de saúde no referido tribunal, em descumprimento 
do art. 15 da Lei n. 7.498/86”; 

(II) Designação dos servidores em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção para funcionarem como Secretários no presente 
feito; 

(III) Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 
Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

Ademais, a fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a 
assessoria em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção – 3ºOCC realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do 
presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

A título de diligência, DETERMINO a expedição de ofício: 
(I) ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE – TRE/SE, para que se manifeste, pormenorizadamente, sobre o teor da 

representação originária da presente apuração (anexa); 
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(II) ao CONSELHO REGIONAL DE SERGIPE – COREN, para que informe o andamento/desfecho da denúncia feita à ouvidoria de 
Protocolo COREN-SE15481068791715402681, tendo como objeto o exercício irregular da profissão no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe – 
TRE/SE, consistente na falta de profissional de enfermagem para supervisionar as atividades de saúde no referido tribunal, em descumprimento do art. 
15 da Lei n. 7.498/86, encaminhando a documentação correspondente. 

Prazo: 15 (quinze) dias. 
 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 
Procurador da República 
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