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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00178122-2020| 
DECISÃO N° 168, DE 24 DE ABRIL DE 2020 

 
REFERÊNCIA: e-IC 1.22.000.003983/2017-70 (MPF/PRMG). Inquérito civil 
instaurado para apurar suposta perseguição interna sofrida pela médica 
anestesiologista por parte da equipe de enfermagem do Hospital das Clínicas da 
UFMG. Esclarecimentos encaminhados. Instaurado processo na Comissão de 
Ética Médica do HC-UFMG para apuração dos fatos que, todavia, foi arquivado 
por ausência de provas. Instauração de procedimento de sindicância investigativa 
para nova apuração diante das versões apresentadas, que, novamente, veio a ser 
arquivado, em 11/4/2019, por ausência de provas, além da falta de nexo causal 
entre o relato presente na denúncia e os fatos apurados. Ausência de 
irregularidade. Homologação do arquivamento. 
 

1. O Procurador oficiante, Dr. Tarcísio Henriques, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
(...) 
Trata-se de Inquérito Civil instaurado nesta Procuradoria da República, a partir de representação noticiando suposta perseguição 

interna sofrida pela médica anestesiologista Carla Márcia Soares por parte da equipe de enfermagem do Hospital das Clínicas da UFMG. 
Instada a se manifestar acerca do conteúdo da representação, em resposta ao Ofício n.º 2981/2018/MPF/PRMG, a Superintendência 

do Hospital das Clínicas – UFMG informou que havia sido aberto processo na Comissão de Ética Médica do HC-UFMG/Ebserh para apuração dos fatos, 
tendo, porém sido promovido seu arquivamento diante da ausência de provas. Nesse sentido, considerando os elementos trazidos pela representante 
quando da instrução da manifestação, a Superintendência entendeu por bem instaurar um procedimento de sindicância investigativa para nova apuração 
diante das versões apresentadas. 

Decorrido o prazo necessário para conclusão do referido procedimento de sindicância, o Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) foi novamente oficiado para prestar as informações acerca das medidas internas tomadas para apurar a situação 
relatada. 

Em resposta ao Ofício nº 546/2020/MPF/PRMG, a Superintendência do Hospital das Clínicas - UFMG, informou que o processo de 
Investigação Preliminar foi concluído em 11/04/2019, tendo a comissária indicado o arquivamento da denúncia por não ser sido possível a caracterização 
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de infração por parte dos denunciados, devido à ausência de provas de conduta abusiva, além da falta de nexo causal entre o relato presente na denúncia 
e os fatos apurados. 

Nesse sentido, à vista dos esclarecimentos apresentados, verifica-se que não subsiste fato a ser apurado nem qualquer medida adicional 
a ser adotada pelo Ministério Público Federal, tendo em conta que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), vem 
realizando esforços para evitar irregularidades que eventualmente surjam em seu âmbito interno. 

Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente inquérito civil, devendo ser remetidos os autos à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins do disposto no art. 9º, §1º, da Lei 7.347/85 e no art. 17 da Resolução n.º 87, de 06/04/2010, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

Comunique-se a representante, por e-mail, remetendo-se cópia da presente decisão e informando-se, ainda, sobre a possibilidade de 
apresentação de recurso até que o arquivamento seja homologado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, conforme estabelecido no art. 17, 
§ 3°, da Resolução CNMP n°. 87/2010. 

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

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00178106-2020| 
DECISÃO Nº 169, DE 11 DE MAIO DE 2020 

 
Referência: e-NF MPF/PRM – Balsas/MA 1.19.005.000030/2020-09 
 

1. Ciente do despacho do NAOP da 1ª 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 
 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00180197-2020| 
PORTARIA Nº 42, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão encaminhou cópia do Procedimento nº 1.22.000.002246/2017-50 à 

2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação da matéria afeta a sua atribuição; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da República  

Coordenadora da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00180173-2020| 
PORTARIA Nº 43, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a o Procurador Regional Eleitoral encaminhou cópia do Processo nº 0600012-51.2020.6.17.0011 à 2ª Câmara 

de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação da promoção de arquivamento; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da República  
Coordenadora da 2ª CCR 

 



DMPF-e Nº 88/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 13 de maio de 2020 Publicação: quinta-feira, 14 de maio de 2020 3 
 

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00180158-2020| 
PORTARIA Nº 44, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o procurador da República oficiante encaminhou documentos relacionados ao indeferimento de instauração 

de Notícia de Fato à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para sua devida apreciação; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da República  
Coordenadora da 2ª CCR 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00011931-2020| 
ATA DA 159ª SESSÃO NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SESSÃO VIRTUAL 

 
  
Aos 23 de abril de 2020 até 30 de abril de 2020, reuniram-se em ambiente virtual, na PRR/3ª Região, os Procuradores Regionais da 

República e Membros do Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR-3ª Região (NAOP/PFDC/PRR3ªR), Dr. 
André de Carvalho Ramos, Dr. Elton Venturi, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson 
Paulo Prudente do Amaral Filho. Foi deliberado o seguinte: 

TÓPICO 1 – Foi aprovada a Ata da 158ª Sessão de Julgamento do NAOP3R, de 23 de abril de 2020. 
TÓPICO 2 – Foram JULGADOS 51 (cinquenta e um) procedimentos extrajudiciais, sendo 1 (um) Conflito de Atribuição e 50 

(cinquenta) promoções de arquivamento, conforme ementas a seguir transcritas: 
PROCEDIMENTOS PAUTADOS 
DR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 6.594/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃOSIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.006462/2018-24  
Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder - PR/SP 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.600/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.007.000264/2019-88 
Requerente: Reginaldo Santana Rodrigues 
Requerido: Santa Casa de Marília 
Procurador da República: Dr. Luiz Antonio Palácio Filho – PRM/Marília 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. SUS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NA SANTA CASA DE MARÍLIA. 

SITUAÇÃO RESOLVIDA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.602/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.030.000091/2019-19 
Requerente: Naiza de Andrade Paes 
Requerido: UBS Dirce Reis 
Procurador da República: Dr. José Rubens Plates – PRM/Jales 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. SUS. UBS DIRCE REIS. SUPOSTA OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DESABASTECIMENTO 

PONTUAL DO MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, JÁ SOLUCIONADO. AUSÊNCIA DE RISCO SISTÊMICO. QUESTÕES 
INDIVIDUAIS DEVEM SER RESOLVIDAS COM AUXÍLIO DE ADVOGADO OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO. RECURSO. 
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.624/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Retorno Voto nº 6512/2020 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.011.000166/2019-81 
Requerente: Ministério Público Federal 
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Requerido: Município de Mauá/SP 
Procurador da República: Dr. Steven Shuniti Zwicker - PRM/São Bernardo do Campo 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. ATENÇÃO HUMANIZADA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. MUNICÍPIO DE MAUÁ/SP. 

RECOMENDAÇÃO Nº 11/2019. SITUAÇÃO REGULARIZADA. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. CUMPRIMENTO DE 
DILIGÊNCIAS PENDENTES. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.632/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Retorno Voto nº 6612/2019 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.008.000185/2019-67  
Requerente: Ministério Público Federal 
Requerida: Sistema Único de Saúde – SUS 
Procuradora da República: Dra. Camila Ghantous – PRM/Piracicaba 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. ATENÇÃO HUMANIZADA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. MUNICÍPIOS DE LIMEIRA E ARARAS. 

EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO EFETIVO.  SITUAÇÃO REGULAR. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.640/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: NF nº 1.34.001.008748/2019-25 
Requerente: Marcelino Pereira da Silva 
Requerida: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 
Procurador da República: Dr. Kleber Marcel Uemura – PR/SP 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR TEMPORARIAMENTE REMOVIDO DA UFPB 

PARA A UNIFESP. NOTÍCIA DE PERSEGUIÇÃO DO SERVIDOR. NÃO CONSTATAÇÃO. QUESTÃO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. 
RECURSO. MATÉRIA AFETA À 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À PFDC, 
PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 
Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 

DECISÃO Nº 6.645/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.34.001.008421/2019-53 
Requerente: Valdir de Oliveira Santos 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. MÁ PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. QUESTÃO DE NATUREZA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MPF. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.652/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.34.001.000302/2019-11 
Requerente: Lygia Florentino dos Santos 
Requerido: Universidade Anhembi Morumbi 
Procurador da República: Dr. Ricardo Baldani Oquendo – PRM/São José dos Campos 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI. NEGATIVA DE 

EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINA CURSADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DIVERSA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 
DIREITO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.653/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.002427/2019-17 
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/São Paulo 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, CURSO DE FORMAÇÃO DE 

VIGILANTES E FISCALIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. CASO DO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO 
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EMPREENDIMENTO COMERCIAL, MEDIANTE TREINAMENTO DOS SEGURANÇAS SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, FORMAÇÃO DE SEGURANÇAS MULTIPLICADORES E OFERTA DE MATERIAL DIDÁTICO PERTINENTE PARA OS 
NOVOS SEGURANÇAS. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO, EM TRÂMITE PERANTE A PRDC/SP (PP Nº 1.34.001.007123/2019-46), 
MAIS AMPLO, QUE APURA A ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, NO DEVER DE FISCALIZAR E ORIENTAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO 
DE VIGILANTES, A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA PRIVADA E EMPRESAS CONTRATANTES DO SERVIÇO. BIS IN IDEM. 
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE IC. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DECISÃO Nº 6.660/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.004903/2018-53 
Requerente: Ivan Rossi 
Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder – PR/São Paulo 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. IDOSO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO APENAS PARA VIAGENS EM ÔNIBUS CONVENCIONAL JÁ ESTÁ SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO. AMPLA 
DIVULGAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA ANTT E DA ANATRIP, BEM COMO DA OBRIGATORIEDADE 
DA ENTREGA DO TERMO DE RECUSA, INFORMANDO OS MOTIVOS DA NEGATIVA DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. ENVIO DE 
ESCLARECIMENTOS ÀS EMPRESAS DO SETOR SOBRE A DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DA CARTEIRA DO IDOSO AOS 
USUÁRIOS QUE POSSUAM DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RENDA IGUAL OU INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio 

Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho. 
DRA. GEISA DE ASSIS RODRIGUES 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 6.649/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.007265/2019-11 
Requerente: Cinemark Brasil S/A 
Requerido: Marina Alonso Guimaraes 
Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Roder - PR/SP 
Relatora: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CIDADANIA. ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. CINEMA. 

Lei nº 13.146/2015, 44, §6º. IN ANCINE n.º 128/2016. UMA ÚNICA UNIDADE DA REDE CINEMARK DISPONIBILIZA A TECNOLOGIA DE 
AUDIODESCRIÇÃO, MAS APENAS PARA ALGUNS FILMES. FILMES ESTRANGEIROS QUE NÃO SEJAM DUBLADOS RESTRINGEM O 
ACESSO. FALTA DE APLICAÇÃO ADEQUADA E DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAR E GARANTIR O ACESSO EFETIVO. 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Relatora), Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José 

Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho e Dr. André de Carvalho Ramos. 
DECISÃO Nº 6.658/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.007.000265/2019-22 Requerente: SÍLVIO ANTÃO 
Requerido: Instituto de Seguro Social - INSS 
Procurador da República: Dr. LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

MARÍLIA/TUPÃ/LINS Relatora: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO DO INSS. NÃO 

CONFIGURADO.ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Relatora), Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José 

Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho e Dr. André de Carvalho Ramos. 
DECISÃO Nº 6.670/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.043.000544/2018-79 
Requerido: Secretaria Municipal de Saúde de Osasco 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Cristina Braecher - PR/SP 
Relatora: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
INQUÉRITO CIVIL. NOTÍCIA DE DESABASTECIMENTO DE SOROS ANTIVENENO ANTIARACNÍDICO (SAAR); 

ANTIBOTRÓPICO (PENTAVALENTE) (SABR); ANTIBOTRÓPICO (PENTAVALENTE) E ANTILAQUÉTICO (SABL); ANTIBOTRÓPICO 
(PENTAVALENTE) E CROTÁLICO (SABC); ANTICROTÁLICO (SACR); ANTIELAPÍDICO (BIVALENTE) (SAEL); E ANTILONÔMICO 
(SALON)] NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ESTADO DE SÃO PAULO. IRREGULARIDADE SANADA. ARQUIVAMENTO DOS 
AUTOS. PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Relatora), Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José 

Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho e Dr. André de Carvalho Ramos. 
DECISÃO Nº 6.678/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.007374/2017-69 
Requerido: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 
Procurador da República: Dr. Kleber Marcel Uemura – PR/SP 
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Relatora: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
INQUÉRITO CIVIL. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES 

CONSTATADAS, PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO QUANTO À EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PROGRAMA 2015 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, 
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE; E PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO 24 HORAS – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)/20AL E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
TRANSFERIDOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UPAS 24 HORAS. NÃO FORAM CONSTATADOS PREJUÍZOS SIGNIFICATIVOS NA 
IMPLEMENTAÇÃO DAPOLÍTICA PÚBLICA, ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Relatora), Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José 

Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho e Dr. André de Carvalho Ramos. 
DR. ELTON VENTURI 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 6.598/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: IC nº 1.34.007.000283/2019-12 Requerente: Ministério Público Federal Requeridos: Municípios abrangidos pela 

Subseção Judiciária de Tupã/SP Procurador da República: Dr. Diego Fajardo Leão de Souza – PRM/Marília 
Relator: Dr. Elton Venturi 
EDUCAÇÃO E SAÚDE. AÇÃO COORDENADA PFDC. OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2019. CUMPRIMENTO DA LEI Nº 

11.738/2008. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARAIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE DE COMBATE A ENDEMIAS. SITUAÇÃO REGULAR EM GRANDE PARTE DOS MUNICÍPIOS. INSTAURAÇÃO DE NOVOS 
PROCEDIMENTOS PARAA CONTINUIDADE DA APURAÇÃO QUANTO AOS DOIS MUNICÍPIOS COM SITUAÇÃO AINDA PENDENTE DE 
REGULARIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO PARCIAL. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.601/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.007.000404/2018-37 
Requerente: Maria Aparecida Guieiro Soares Requerido: Santa Casa de Marília Procurador da República: Dr. Luiz Antonio Palácio 

Filho – PRM/Marília 
Relator: Dr. Elton Venturi 
SAÚDE. SUS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE QUADRIL NA SANTA CASA DE 

MARÍLIA. PACIENTE SEM CONDIÇÕES CLÍNICAS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.605/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: IC nº 1.34.001.005142/2018-57 
Requerente: Weligton Junior da Silva Requerido: Faculdade Zumbi dos Palmares Procurador da República: Dr. Kleber Marcel 

Uemura – PR/SP 
Relator: Dr. Elton Venturi 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES. NÃO CONCESSÃO DE VISTA DE PROVA 

AOS ALUNOS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS. SITUAÇÃO REGULARIZADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.617/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.033.000178/2017-96 
Requerente: Eliane Guedes de Freitas 
Requerido: Casa de Saúde Stella Maris 
Procuradora da República: Dra. Maria Rezende Capucci – PRM/Caraguatatuba 
Relator: Dr. Elton Venturi 
SAÚDE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. CASA DE SAÚDE STELLA MARIS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PROIBINDO 

EXPRESSAMENTE A PRÁTICA DA MANOBRA DE KRISTELLER NESSE HOSPITAL. EXAURIMENTO DO OBJETO.ARQUIVAMENTO. 
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.638/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.34.018.000078/2019-10 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requerido: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo – campus Campos do Jordão/SP 
Procurador da República: Dr. Adjame Alexandre Gonçalves Oliveira – PRM/Taubaté 
Relator: Dr. Elton Venturi 
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CIDADANIA. EDUCAÇÃO. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS POR CONTINGENCIAMENTO E BLOQUEIO 
ORÇAMENTÁRIOS AO IFSP – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO/SP. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. INSTITUIÇÃO NÃO AFETADA 
PELO CONTINGENCIAMENTO. QUESTÃO EM JULGAMENTO PELO STF NA ADI 6.127. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.641/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.34.001.003933/2019-23 
Requerente: Sigiloso 
Requerido: Sistema Único de Saúde 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 
Relator: Dr. Elton Venturi 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.642/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: NF nº 1.34.001.000663/2020-32 
Requerente: Sergio Ribeiro Cavalcante 
Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder – PR/SP 
Relator: Dr. Elton Venturi 
CIDADANIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. NOTÍCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE 

PRATICADOS EM PROCESSO JUDICIAIS. QUESTÃO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO LIMINAR. RECURSO. AUSÊNCIA DE FATOS 
NOVOS. VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM A HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.659/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.21.001.000200/2020-29 
Requerente: Jedson Oliveira Lima 
Requerido: Hospital Universitário da Grande Dourados 
Procurador da República: Dr. Luiz Eduardo de Souza Smaniotto – PRM/Dourados 
Relator: Dr. Elton Venturi 
SAÚDE. SUS. DEMORA PARA ENTREGA DE EXAME NECESSÁRIO AO INÍCIO DO TRATAMENTO DE CÂNCER. 

EXAME ENTREGUE NA DATA PREVISTA. SITUAÇÃO INDIVIDUAL RESOLVIDA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 6.671/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.34.001.000113/2020-13 
Requerente: Leandro Daros Gama 
Requerido: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Procurador da República: Dr. Gustavo Torres Soares – PR/SP 
Relator: Dr. Elton Venturi 
CIDADANIA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE READAPTAÇÃO. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. DIREITO INDIVIDUAL. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Elton Venturi (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo 

Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DR. MÁRCIO DOMENE CABRINI 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 6.597/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.003297/2019-30 
Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Representado: Município de Mogi Guaçu 
Procurador da República: Dr. Andrey Borges de Mendonça – PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TOMADA DE CONTAS. 

PREFEITURA DE MOGI GUAÇU. PARECER DESFAVORÁCEL. USO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDEB. MATÉRIA AFETA À 5ª 
CCR. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 5ª CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 5ª CCR. 

Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 
Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO Nº 6.606/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.018.000073/2019-97 
Requerente: Ministério Público Federal 
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Procurador da República: Dr. Adjame Alexandre Gonçalves Oliveira – PRM/Taubaté 
Relator: Márcio Domene Cabrini 
SAÚDE. SUS. EXAME DE MAMOGRAFIA. NOTÍCIA DE POSSÍVEL BAIXA COBERTURA NOS MUNICÍPIOS SOB 

ATRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA PRM/TAUBATÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SITUAÇÃO REGULAR. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
MAMOGRAFIA EM ÍNDICES SUPERIORES À META DE 70% ESTIPULADA NO PROGRAMA ‘MULHER DE PEITO’, DO GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
DECISÃO Nº 6.626/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
RETIRADO DE PAUTA, EM RAZÃO DE PEDIDO DE DESTAQUE DO DR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
DECISÃO Nº 6.637/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.025.000100/2018-51 
Requerente: Jurema Fernandes de Carvalho Tofoli 
Requerida: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros 
Procurador da República: Dr. Rubens José de Calasans Neto – PRM/S. J. da Boa Vista 
Relator: Márcio Domene Cabrini 
CIDADANIA. IDOSO. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A PESSOA IDOSAS PELA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. NÃO CONSTATAÇÃO. CIRURGIA ORTOPÉDICA REALIZADA. 
SITUAÇÃO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi 
DECISÃO Nº 6.643/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.000840/2018-66 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
DECISÃO Nº 6.654/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: PP nº 1.34.007.000344/2019-33 
Requerente: Eduardo Henrique da Silveira 
Requerido: Departamento Regional de Saúde de Marília 
Procurador da República: Dr. Luiz Antonio Palácio Filho – PRM/Marília 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
SAÚDE. NOTÍCIA DE DESABASTECIMENTO DOS MEDICAMENTOS SOFOSBUVIR, DACLATASVIR E RIBAVIRINA. 

FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA. SITUAÇÃO PONTUAL, JÁ REGULARIZADA. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
DECISÃO Nº 6.657/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: PP nº 1.34.001.000306/2020-74 
Requerente: Isis Marinho 
Requerido: Empresa Brasileira de Serviços Hospitales – EBSERH e 
 Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC 
Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder – PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIFICULDADE PARA SOLICITAR CONDIÇÕES DIFERENCIADAS 

PARA REALIZAÇÃO DE PROVA EM CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELA EBSERH E INSCRIÇÃO NA CONCORRÊNCIA PARA 
COTA PCD. ACESSO AO SISTEMA COM LOGIN E SENHA EQUIVOCADOS. QUESTÃO INDIVIDUAL JÁ SOLUCIONADA. CONCESSÃO 
DE TEMPO ADICIONAL, PROVA COM FONTE AUMENTADA E TRANSCRITOR PELA BANCA ORGANIZADORA. OBTENÇÃO DE 
DECISÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR A INSCRIÇÃO NA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS PCD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZO 
AOS DEMAIS CANDIDATOS COTISTAS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
DECISÃO Nº 6.661/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.043.000239/2018-87 
Procurador da República: Dr. Kleber Marcel Uemura – PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
DECISÃO Nº 6.668/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: NF nº 1.34.001.008657/2019-90 
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Requerente: Michel Bayouth Padial 
Requerido: Empresa Brasileira de Serviços Hospitales – EBSERH e 
 Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
CONCURSO PÚBLICO. EBSERH-NACIONAL. ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA DOADORES DE MEDULA ÓSSEA. LEI 

Nº 13.656/2018. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
DR. JOSÉ RICARDO MEIRELLES 
CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 
DECISÃO Nº 6.616/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃOSIGILOSO 
Referência: Notícia de Fato nº 1.34.021.000008/2020-46 
Suscitante: Procuradoria da República em São Paulo – 43º Ofício 
Suscitado: Procuradoria da República em Jundiaí – 1º Ofício 
Relator: José Ricardo Meirelles 
POR UNANIMIDADE, FOI JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO, PARA RECONHECER A 

ATRIBUIÇÃO, EM TESE, DA PROCURADORA SUSCITANTE (PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO – 43º OFÍCIO). 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral 

Filho, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. Elton Venturi. 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 6.599/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.007474/2019-57 Requerente: Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
Requerida: União Federal – Sistema Único de Saúde 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
SAÚDE. SUS. ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA MANEJO DA INFECÇÃO 

PELO HIV EM ADULTOS. POSSÍVEL PREJUÍZO AOS PACIENTES. NÃO CONSTATAÇÃO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.603/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.014.000267/2018-41 
Requerente: Ministério Público Federal 
Procurador da República: Dr. Ricardo Baldani Oquendo – PRM/S. José dos Campos 
Relator: José Ricardo Meirelles 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.627/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006053/2019-17 Requerente: Rodrigo D’Avila Isola e outros 
Requerido: Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região – CRP/SP Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO. NOTÍCIA DE 

AFIXAÇÃO, NO QUADRO DE AVISOS DO CONSELHO, DE PANFLETO CONTENDO DIZERES NO SENTIDO DE QUE A ALIENAÇÃO 
PARENTAL SERIA UMA FRAUDE. NÃO CONSTATAÇÃO DE QUE O SUPOSTO CARTAZ TENHA SIDO AFIXADO NO QUADRO PELO 
CRP/SP. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA TRANCAR O QUADRO DE AVISOS DA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.629/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃOSIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.004484/2018-50 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.644/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório n° 1.34.001.007754/2019-65 Requerente: Manoel Samuel Filho 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO. SITUAÇÃO 

RESOLVIDA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
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POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.651/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno Voto nº 5797/2018) 
Referência: IC nº 1.34.001.002906/2018-52 
Requerente: Celso de Andrade 
Requerido: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner 

Röder - PR/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. LIVRE EXERCICIO DA PROFISSÃO. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

– IPHAN. SITUAÇÃO INDIVIDUAL, SEM REFLEXOS COLETIVOS, JÁ RESOLVIDA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.655/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Notícia de Fato nº 1.34.011.000089/2020-01 
Requerente: Stefanio Ferreira Santos 
Requerido: Receita Federal do Brasil 
Procurador da República: Dr. Steven Shuniti Zwicker - PRM/São Bernardo do Campo 
Relator: José Ricardo Meirelles 
ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA A 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CAXIAS DO SUL/RS, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. 
ARQUIVAMENTO. RECURSO. VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM A HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.662/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Notícia de Fato nº 1.34.001.006527/2019-12 
Requerente: Carlos Alberto Figueiredo da Costa Romão 
Requerido: Defensoria Pública da União 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Domingos - PR/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE 

COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECORRENTE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA 
UNIÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. RECURSO. VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO, COM A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.663/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.011305/2017-50 
Requerente: Laudelino Marcos 
Requerido: Defensoria Pública da União 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos - PR/SP Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. NOTÍCIA DE ATENDIMENTO INADEQUADO PRESTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 

ARQUIVAMENTO PREMATURO. VOTO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 6.667/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.011714/2017-56 
Requerente: Jucelmar Ferreira Santos 
Requerido: Ministério do Trabalho e Emprego 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos - PR/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. SEGURO DESEMPREGO. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVO HÁ QUASE 6 ANOS. 

INTERESSADO POSSUÍA INSCRIÇÃO NO CNIS COMO SEGURADO EMPREGADO E COMO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 
DIRETO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MPF. ARQUIVAMENTO. RECURSO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VOTO 
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM A HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DR. ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
DECISÃO Nº 6.604/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
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RETIRADO DE PAUTA, EM RAZÃO DE PEDIDO DE DESTAQUE DO DR. JOSÉ RICARDO MEIRELLES E DO DR. ANDRÉ 
DE CARVALHO RAMOS 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 6.593/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.000189/2018-24 
Procuradora da República: Priscila Costa Schreiner Röder – PR/SP 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.614/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
RETIRADO DE PAUTA POR INDICAÇÃO DO RELATOR 
DECISÃO Nº 6.615/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.007.000234/2019-71 
Requerente: Lucinda Ferreira de Barros Ribeiro 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 
Procurador da República: Luiz Antonio Palácio Filho – PRM/Marília 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
CIDADANIA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BLOQUEIO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INFORMAR O BENEFICIÁRIO SOBRE A IRREGULARIDADE DETECTADA E SEU DIREITO DE 
DEFESA. BLOQUEIO UNILATERAL. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DEFESA PARA O DESBLOQUEIO DO PAGAMENTO. 
CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.630/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.21.000.002086/2018-67 
Requerente: Sigiloso 
Requerida: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Procurador da República: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PRDC/MS 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
CIDADANIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS.  UFMS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NOTÍCIA DE FALTA 

DE TRANSPARÊNCIA NAS NOMEAÇÕES. POSSÍVEL BURLA AO SISTEMA DE COTAS. NÃO CONSTATAÇÃO. SITUAÇÃO REGULAR. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.647/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno Voto nº 6310/2019) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.025.000003/2019-40 
Requerente: Claudete de Cassia Teodoro Luqueta 
Requerida: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros 
Procurador da República: Vinicius Marajó Dal Secchi – PRM/S. João da Boa Vista 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
CIDADANIA. SAÚDE. APURAÇÃO DA OFERTA DO PROCEDIMENTO DE PIELOLITOTOMIA PELO SUS NA SANTA DE 

CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS, EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA. SITUAÇÃO REGULAR. PROCEDIMENTO 
CONSIDERADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, OFERTADO PELO SUS.QUESTÃO INDIVIDUAL JUDICIALIZADA. ARQUIVAMENTO. 
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.648/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000065/2020-63 
Requerente: Neivaldo Augusto Zovico 
Requerido: Grupo NotreDame Intermédica 
Procuradora da República: Priscila Costa Schreiner Röder – PR/SP 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
CIDADANIA. ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NOTÍCIA DE DIFICULDADE DE ACESSO AO 

ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NOTRE DAME INTERMÉDICA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. VOTO PELA NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.650/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.005.000181/2019-17 
Requerente: Ministério Público Federal 
Procuradora da República: Helen Ribeiro Abreu – PRM/Franca 



DMPF-e Nº 88/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 13 de maio de 2020 Publicação: quinta-feira, 14 de maio de 2020 12 
 

 
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. 

 

Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
CIDADANIA. SAÚDE. GESTANTE. DIREITO À PRESENÇA DE ACOMPANHANTE E DE DOULA DURANTE O 

TRABALHO DE PARTO. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO. CUMPRIMENTO. 
HOSPITAIS E MATERNIDADES VINCULADAS AO SUS CUMPREM A LEI MUNICIPAL DE FRANCA Nº 8.516/2017, QUE ASSEGURA A 
ASSISTÊNCIA DE DOULAS ÀS GESTANTES DURANTE O PARTO, INDEPENDENTEMENTE DO ACOMPANHANTE ASSEGURADO PELA 
LEI Nº 11.108/2005. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.664/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.21.004.000067/2019-47 
Requerente: Ministério Público Federal 
Procuradora da República: Maria Olívia Pessoni Junqueira – PRM/Corumbá 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.665/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃOSIGILOSO 
Referência: NF nº 1.34.001.007213/2019-37 
Requerente: SIGILOSO 
Procurador da República: Marcos Salati – PR/SP 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 6.669/2020/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.002175/2018-45 
Requerente: Luiz Fernando Pinho de Azevedo 
Requerido: Centro Universitário Anhanguera de São Paulo 
Procuradora da República: Lisiane Braecher – PR/SP 
Relator: PRR Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO. FECHAMENTO DO 

CURSO DE DIREITO NO CAMPUS MARIA CANDIDA, COM A TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS PARA OUTRA UNIDADE. SALAS 
LOTADAS E COM CONDIÇÕES INADEQUADAS AO APRENDIZADO. SITUAÇÃO RESOLVIDA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de 

Assis Rodrigues, Dr. Elton Venturi, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. José Ricardo Meirelles. 
Nada mais tendo sido deliberado, eu, Andrea Gabriela Albuquerque D'Auria, assessora, com o auxílio do secretário Alucídio 

Rodrigues Teixeira, lavrei a presente ata, _______________________ e ___________________. 
Presentes na 159ª Sessão Virtual do NAOP3R de 23/04/2020 a 30/04/2020 
 

DR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
 

DRA. GEISA DE ASSIS RODRIGUES 
 

DR. ELTON VENTURI 
 

DR. MÁRCIO DOMENE CABRINI 
 

DR. JOSÉ RICARDO MEIRELLES 
 

DR. ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00006624-2020| 

PORTARIA N° 6, DE 2 DE ABRIL DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da 
República e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993, e 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado para apurar fatos que digam respeito ou acarretem danos 
efetivos ou potenciais a interesses ou direitos defendidos pelo Ministério Público, nos termos da Resolução CNMP 23/2007 e Resolução CSMPF 87/2006; 

Considerando os fatos apurados no Procedimento Preparatório nº 1.10.000.000028/2019-63; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 ano, com objetivo de "apurar possíveis irregularidades na execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar em Rio Branco/AC". 
 

LUCAS COSTA DE ALMEIDA DIAS 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00006631-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000521/2019-83. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e no art. 6º, VII, ''b'' e "d", c/c art. 7º, I, ambos da Lei Complementar n. 75/93, 
e 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
ao patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que os fatos noticiados nos autos em epígrafe podem configurar ato de improbidade administrativa, na forma da 
Lei n. 8.429/92; 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão deste procedimento se esgotou sem que tenham sido concluídas as diligências 
necessárias à sua instrução, notadamente em decorrência da ausência de resposta a ofício direcionado ao Senado Federal no qual foram requeridas 
informações imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos; 

RESOLVE instaurar inquérito civil com o seguinte objeto: "Apurar possível ato de improbidade administrativa tendo em vista que 
Gleiciane Meneses de Souza, ocupante do cargo de Ajudante Parlamentar Júnior vinculado ao gabinete do Senador da República Márcio Bittar, estaria 
cursando medicina na UNITEPC, em Cochabamba/Bolívia, em turno integral, o que inviabilizaria o regular exercício das atividades junto ao Senado 
Federal", bem como determinar a adoção das seguintes providências: 

1. Autue-se o feito em Inquérito Civil, com os registros e comunicações de praxe; 
2. Junte-se aos autos os extratos das remunerações percebidas por Gleiciane Meneses de Souza no período de setembro/2019 a 

abril/2020, extraídos do sítio eletrônico do Senado; 
3. Reitere-se o Ofício n. 314/2019-PR/AC/GABPR3, observando-se o disposto no art. 8º, §4º, da LC 75/1993. 
Após, retornem os autos conclusos. 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00004594-2020| 

RECOMENDAÇÃO Nº 14, DE 11 DE MAIO DE 2020 
 

PA 1.11.001.000137/2020-77. 
 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio dos Procuradores da República subscritores, no exercício de suas funções 
institucionais previstas na Constituição Federal e na legislação vigente, evocando especificamente o disposto nos artigos 127, caput e 129, III, da Carta 
da República, bem como o que preceitua os artigos 5.º, II, “b” e “d”, III, “b” e “d”, e artigo 6.º, VII, “b” e d””, XIV, “f” e “g” e XX da Lei Complementar 
75/1993, vem expor e recomendar o que abaixo segue: 

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

3. CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente, bem como a defesa 
do patrimônio público e do meio ambiente; 

4. CONSIDERANDO que compete ao 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 (CRFB, artigo 129, III), levando a efeito as medidas cíveis 
adequadas para a proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, 
VII, 'b'); 

5. CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da CRFB/88, a saúde, como corolário da dignidade da pessoa humana, é direito 
constitucional de todos, devendo o Estado, entre outras obrigações, garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de 
doença e de outros agravos; 

6. CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a infecção pelo vírus SARS-CoV2 
(COVID-19) como uma pandemia e que, no âmbito interno, o Ministério da Saúde já havia declarado, em data anterior e por meio da Portaria n. 
188/GM/MS, emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), cujo enfrentamento demanda uma articulação entre os três níveis 
federativos, uma vez que uma das diretrizes centrais do Sistema Único de Saúde é descentralização (CRFB, art. 198, I 

7. CONSIDERANDO que a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da infecção humana por COVID-19, estabelecendo uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, 
tais como isolamento, quarentena, requisições de bens e serviço, hipótese de dispensa de licitação, etc. 

8. CONSIDERANDO que, em 20 de março de 2020, por meio da Portaria n. 454, o Ministério da Saúde declarou estado de 
transmissão comunitária de COVID-19 em todo o território nacional.  

9. CONSIDERANDO o crescimento exponencial do número de casos confirmados e do número de mortes por COVID-19 em todo 
território nacional e que, até a publicação do Boletim Epidemiológico n. 65 da Secretaria de Estado da Saúde em 10.05.2020, o estado de Alagoas contava 
com 2.258 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito) casos confirmados de COVID-19, 126 (cento e vinte e seis) óbitos e 1.470 (mil, quatrocentos e setenta) 
casos suspeitos; e que vários municípios que contam com aldeias indígenas em seus territórios, como Porto Real do Colégio, Joaquim Gomes, Palmeira 
dos Índios e São Sebastião, já registraram  casos confirmados de COVID-19, com registro de um óbito de uma indígena Kariri Xocó.  
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10. CONSIDERANDO que o crescimento significativo do número de casos em todo o território nacional está relacionado com a alta 
taxa de transmissão da patologia, que se intensifica com a interação interpessoal e a aglomeração de indivíduos, havendo evidências científicas de que o 
distanciamento social é medida eficaz para conter o aumento descontrolado dos contágios, achatando a curva de transmissão e impedindo o colapso do 
sistema de saúde, uma vez que a taxa de hospitalização em razão da infecção por COVID-19 é muito superior às síndromes gripais sazonais, alcançando 
o percentual de 19% dos casos, nos Estados Unidos1 ; 

11. CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico n. 8 – COE Coronavírus, de 9 de abril de 2020, publicado pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,  consigna que “as estratégias de distanciamento social adotadas pelos estados e municípios contribuem para 
evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como vem sendo observado em países como EUA, Itália, Espanha, China e recentemente no Equador”, 
devendo ser mantidas até “o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores, testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais 
profissionais de saúde e outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente”(fl. 35); 

12. CONSIDERANDO que, com base no cenário e nas evidências descritas nos itens 9, 10 e 11 deste documento, entre outros 
fundamentos, o Governador do Estado de Alagoas editou, em 19.03.2020, o Decreto Estadual n. 69.541/2020 (renovado pelos  Decretos n. 69577, de 
28.03.2020,  n. 69.624, de 6.04.2020,  n. 69.700, de 20.04.2020 e n. 69.722, de 4 de maio de 2020), estabelecendo medidas para o enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 em Alagoas, notadamente no sentido de garantir o distanciamento social ampliado da população como medida não farmacológica 
para mitigar o crescimento descontrolado da epidemia no estado;  

10. CONSIDERANDO que o art. 19-A e seguintes da Lei n. 8.080/90 institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) 
e indica que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) são as estruturas de referência e orientação básica no âmbito da saúde indígena; 

11. CONSIDERANDO que tramita, nesta Procuradoria da República, o Procedimento Administrativo de Acompanhamento n. 
1.11.001.000137/2020-77, que monitora a execução do Plano de Contingência elaborado pelo DSEI-AL/SE no enfrentamento da pandemia de COVID19 
nas aldeias indígenas dos estados de Alagoas; 

12. CONSIDERANDO a informação, repassada pelo DSEI-AL/SE em reunião ocorrida no dia 07.05.2020, de que tem havido atrasos 
no fluxo de informações entre os municípios cujos serviços de saúde atendem indígenas com casos suspeitos de COVID-19, o que atrasa a resposta do 
serviço de atenção básica no interior das aldeias indígenas para adoção de medidas de rastreamento e isolamento de outros casos em potencial.  

13. CONSIDERANDO que o caráter preventivo do instituto não produzirá qualquer prejuízo acaso as informações constantes na 
representação sejam imprecisas ou mesmo se os comandos recomendados já tiverem sido atendidos previamente por seu destinatário; 

14. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RESOLVE RECOMENDAR ao SENHOR SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE e 
aos SENHORES SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, FEIRA GRANDE, INHAPI, JOAQUIM GOMES, PARICONHA, PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS, PORTO REAL DO COLÉGIO, SÃO SEBASTIÃO e TRAIPU para que IMEDIATAMENTE: 

a) ADOTEM as providências administrativas para assegurar o fluxo atualizado de informações, no menor tempo possível e através 
da criação de canais permanentes de diálogo (ex. via comunicadores instantâneos, do tipo WhatsApp, ou outro meio expedito), entre os serviços públicos 
de saúde e o DSEI-AL/SE em relação aos casos de indígenas atendidos com quadro de síndrome gripal ou suspeita/confirmação de COVID-19.  

15. CONSIDERANDO a urgência que a situação requer, fixamos o prazo de 72h (setenta e duas horas), a contar do recebimento, para 
manifestação quanto ao atendimento da recomendação, indicando as medidas que tenham sido ou que serão adotadas pelo destinatário quanto ao conteúdo 
recomendado. 

16. A partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério Público considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de eventual responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

17. Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não 
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes públicos mencionados acima ou outros, bem como com relação aos entes 
públicos com responsabilidade e competência no objeto. 

18. ENCAMINHE-SE à 6ª CCR, às lideranças indígenas de todo o Estado de Alagoas, à Coordenação Regional da FUNAI-NE1 e à 
Coordenação do DSEI-AL/SE para ciência. 

19. Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal. 

 
BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

JÚLIA WANDERLEY VALE CADETE 
Procuradora da República 

 
JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 
Procuradora da República 

 
ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00022815-2020| 

PORTARIA Nº 14, DE 12 DE MAIO DE 2020 
 

PP nº 1.13.000.002282/2018-11. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 
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Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 
129, III, da CF e art. 1.º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (art. 6º, VII, “b”, da LC nº 75/93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8.º, II, LC nº 75/93); 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL com a finalidade de “apurar a prática de suposto ato de 
improbidade administrativa decorrente de eventual omissão na condução de Processo Administrativo na UFAM, que tem como objeto a apuração de 
agressões que teriam sido praticadas por aluno em face de professor da instituição, em ambiente acadêmico”. 

Cumpra-se o despacho exarado nos autos nesta data. 
 

THIAGO AUGUSTO BUENO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00003482-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000166/2019-43. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 
base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 
e da Resolução CSMPF nº 87/2010 alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b", "c" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a expiração do prazo para finalização do Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000166/2019-43 e a necessidade 
de continuar a instrução do presente feito; 

RESOLVE converter o presente procedimento extrajudicial em INQUÉRITO CIVIL, no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, com o seguinte objeto: 

"Apurar supostos desvios de recursos públicos decorrentes da constatação de saída de numerário das contas do FUNDEB sem a 
comprovação de despesa, no montante de R$ 199.841,73 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), bem 
como ante a ausência de comprovação de despesa no processo de pagamento 1749, realizado em favor da empresa JCF Comércio Ltda, no valor de R$ 
74.915,00 (setenta e quatro mil, novecentos e quinze reais), fatos ocorridos no município de Sítio do Quinto, no ano de 2012 (gestão de Cleigivaldo 
Carvalho Santa Rosa 2009/2012 e 2013/2016)". 

Registre-se. Publique-se. 
 

ELIABE SOARES DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00031370-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n° 1.14.000.000207/2020-95. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado em virtude de declínio de atribuição do Ministério Público do Estado da Bahia, 
visando à coleta de elementos acerca da eventual necessidade de incorporação do óleo essencial de alpinia zerumbet (medicamento Ziclague Spray) à 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. 

Em 28 de novembro de 2019, a 3ª Promotoria de Justiça de Cruz das Almas/BA (MPE/BA) instaurou Procedimento Administrativo 
com a finalidade de averiguar a negativa da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas e do Núcleo Regional de Saúde Leste em fornecer o 
medicamento Ziclague Spray para o paciente Rafael Nascimento dos Santos, portador de paralisia cerebral. O fármaco fitoterápico é indicado para o 
tratamento coadjuvante nos estados de espasticidade muscular. 

O Parquet realizou diligências junto aos respectivos órgãos, solicitando que informassem sobre sua disponibilidade em fornecer o 
medicamento. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas comunicou que o medicamento solicitado não é contemplado nas listas de 
medicamentos básicos da Resolução CIB nº 582/2013, e que cabe ao Município somente a disponibilização dos medicamentos incluídos na Farmácia 
Básica, enquanto o fornecimento dos fármacos excepcionais são de responsabilidade do Estado. 

Por sua vez, o Núcleo Regional de Saúde Leste informou que o medicamento não faz parte da RENAME, não sendo, portanto, 
ofertado pelo SUS. Destarte, recomendou o uso substitutivo da toxina botulínica, substância fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Ocorre que a 
noticiante e genitora do paciente informa que, no quadro específico apresentado, a toxina botulínica não é recomendada. 

Diante das respostas fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas e pelo Núcleo Regional de Saúde Leste, e 
considerando que, no tocante à inserção, exclusão ou alteração no rol de medicamentos ofertados pelo SUS, a responsabilidade é do Ministério da Saúde, 
conforme preconiza a Lei 8.080/90 (Lei do Sistema Único de Saúde), o MPE/BA declinou de sua atribuição para o Ministério Público Federal. 

Por conseguinte, esta Procuradoria instaurou o presente procedimento preparatório, determinando: i) o envio de ofício à Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE), requisitando informações sobre eventual incorporação do medicamento 
Ziclague Spray à RENAME ou instauração de procedimento sobre o tema pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec; 
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ii) o envio de ofício à Academia Brasileira de Neurologia, solicitando informações acerca de possíveis contraindicações do uso da toxina botulínica por 
pacientes portadores de paralisia cerebral, bem como sobre a eficácia de seu uso como alternativa ao medicamento Ziclague Spray. 

Não obstante a adoção destas providências, em observância ao disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 75/93, que determina 
não ser cabível a atuação do Ministério Público Federal sob o viés do interesse individual, esta Procuradoria comunicou à representante que, para a defesa 
do seu direito individual, deverá constituir advogado ou, em caso de hipossuficiência, dirigir-se ao órgão da Defensoria Pública. 

Em resposta ao ofício encaminhado, a SCTIE informou: i) que a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em 
saúde e a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas devem ser precedidas de processo administrativo, devendo o 
requerimento de instauração do processo ser protocolado pelo interessado na Secretaria-Executiva da Conitec; ii) que até o momento não foi protocolado 
na Conitec pedido para análise de incorporação ao SUS do medicamento alpinia zerumbet (Ziclague), seja por parte da empresa fabricante ou outro 
demandante; iii) que, caso venha a ser protocolada demanda para incorporação do referido medicamento, o processo administrativo de análise deverá ser 
concluído em prazo não superior a 180 dias, admitida a prorrogação por 90 dias, conforme estabelece o art. 24 do Decreto nº 7.646/2011; iv) que para o 
tratamento medicamentoso da espasticidade, o SUS disponibiliza a toxina botulínica tipo A. 

A Academia Brasileira de Neurologia informou, por sua vez, que o mecanismo de ação da alpinia zerumbet ainda não é totalmente 
conhecido, sendo necessários maiores estudos para a comprovação da eficácia e segurança do medicamento. Esclareceu que a toxina botulínica do tipo 
A tem seu uso consolidado na literatura médica, com níveis de evidência A e grau de recomendação I, o mais alto para o tratamento da espasticidade na 
paralisia cerebral, sendo considerada uma medicação segura e eficaz no tratamento da hiperatividade muscular (espasticidade e distonia) em todos os 
níveis de comprometimento motor na paralisia cerebral. Salientou ainda que a frequência de efeitos adversos da toxina botulínica é baixa, sendo 
temporários e auto-limitados, como prurido e/ou hiperemia no local da aplicação e fraqueza no músculo tratado. Vômitos, náuseas ou fraqueza 
generalizada podem ocorrer mais raramente. 

Em razão das informações acima elencadas, a ABN expressou a impossibilidade de indicar a inclusão do medicamento Ziclague para 
o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS). 

Ante o exposto, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.347/1985 c/c art. 10 da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 17 da Resolução CSMPF 
nº 87/2010, diante da adequada atuação da SCTIE e da Conitec, e tendo em vista as informações contidas no parecer emitido pela Academia Brasileira 
de Neurologia, promovo o ARQUIVAMENTO deste procedimento preparatório. 

Encaminhe-se esta promoção de arquivamento para a representante informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, poderá apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos 
para apreciação. 

Publique-se. 
Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 

 
FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00031248-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n° 1.14.000.000701/2020-50. 
 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado para apurar "possível desorganização na Campanha Nacional de Vacinação contra 
a gripe ora em curso, de relação à distância das pessoas nas filas". 

O feito foi autuado a partir de solicitação advinda da titular do 16° Ofício de Tutela Coletiva, contida no Memorando n.° 03/2020-
16ºOTC/BA-AOR, no sentido de apurar "eventual ocorrência, neste Estado da Bahia, de possível desorganização na Campanha Nacional de Vacinação 
contra a gripe ora em curso, de relação à distância das pessoas nas filas e, ainda, de que em determinadas localidades os profissionais de saúde não 
disporiam de equipamentos para a sua proteção pessoal". 

No despacho de conversão em procedimento preparatório, foi determinado o desmembramento do feito em relação à notícia de que 
em determinadas localidades os profissionais de saúde não disporiam de equipamentos para a sua proteção pessoal, autuando-se nova notícia de fato, 
vinculada à PRDC/BA, para apurar a questão. 

Foram realizadas diligências instrutórias visando a elucidar os fatos reportados, tendo sido determinado que fossem expedidos ofícios 
ao Secretário de Saúde do Município de Salvador e ao Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia - COSEMS/BA, solicitando 
informações sobre as precauções adotadas para que não haja disseminação da COVID - 19 na formação de filas e no atendimento pessoas durante a 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 2020, mantendo-se o distanciamento social recomendado pela autoridades sanitárias. 

Em resposta, a presidente do COSEMS/BA informou, mediante o Ofício nº 0147/2020, que "o período da 22ª CNV CONTRA 
INFLUENZA é de 23 de MARÇO a 22 de MAIO de 2020, enquanto o DIA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL foi designado para o dia 09 de maio de 
2020. Contudo, ficou pactuado que a Bahia não irá realizar mobilização para o dia D, a fim de evitar aglomerações e cada município pensar em sua 
estratégia para atender a demanda, com precauções ao contágio do COVID-19". 

Esclareceu, ademais, que a campanha foi separada em 3 estágios. O primeiro, destinado aos idosos (60 anos e mais) e profissionais 
de saúde; o segundo, destinado aos professores de escolas públicas e privadas, profissionais de salvamento e segurança, portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis e o terceiro, voltado às crianças de 06 meses a 06 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes de 12 a 21 anos, sob 
medidas socioeducativas, população privada de liberdade, adultos de 55 a 59 anos. 

Outrossim, aduziu que foram adotadas outras estratégias para evitar aglomerações de pessoas, tais como: vacinação domiciliar, 
principalmente para idosos, vacinação em associação de aposentados, ações extramuros, vacinação nas aldeias, vacinação em presídios, vacinação em 
creches, vacinação em Unidades de Saúde (UBS, ESF, PA’S, Hospitais, etc), aumento das salas de rotina, aumento no número de colaboradores, 
realização de parcerias com os hospitais, distanciamento entre as pessoas nas filas, distribuição de álcool gel, adoção de horário estendido nas unidades, 
vacinação em sistema de "drive thru", destacando que municípios menores vêm realizando a vacinação nas residências dos idosos, a fim de evitar 
deslocamento e respeitar o isolamento social. 

Por fim, asseriu que "o cenário epidemiológico atual do Estado da Bahia, do Brasil e do Mundo, para tomada de decisão em gestão 
pública de saúde, passa por um processo rápido e volátil de mudanças diárias. É tudo muito novo para academia e Gestores do SUS (Federal, Estadual e 
Municipal). Em que pese isso, as precauções estão sendo adotadas pelos Gestores Municipais de Saúde para que não haja disseminação da COVID – 19 
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no atendimento das pessoas durante a Campanha Nacional de Vacinação, como já citadas, sendo observado o distanciamento social recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS". 

A Secretaria de Saúde do Município do Salvador, por sua vez, encaminhou resposta por meio do Ofício SMS/GAB n.° 353/2020, 
mediante o qual aduziu que "estamos operacionalizando a segunda fase da Campanha de Vacinação contra a Influenza, de forma exitosa, e no dia 09 de 
maio de 2020, iniciaremos a 3ª fase da Campanha com prazo estimado para encerramento no dia 22 de maio de 2020". 

Ademais, colacionou informações da Subcoordenadoria de Controle de Doenças Imunopreveníveis que, por sua vez, elencou uma 
série de providências adotadas para evitar a disseminação da Covid-19 na formação de filas e no atendimento aos grupos prioritários da campanha, a 
exemplo de capacitação e orientação de gestores locais na organização do fluxo de atendimento, evitando aglomerações, criação do sistema de "drive 
thru", em que o grupo prioritário era vacinado dentro de seus próprios veículos, adoção de vacinação em domicílio para idosos acamados mediante 
agendamento, vacinação de puérperas nas maternidades, vacinação de profissionais de transporte coletivo, caminhoneiros e portuários nas garagens, 
estações de transbordo, centros de abastecimento e portos, etc. 

É o que compete relatar. 
Após as diligências empreendidas, a reunião das informações coletadas são suficientes para embasar o arquivamento do feito. 
Nesse sentido, possível perceber que os órgãos instados enumeraram uma série de protocolos e diretrizes adotados com o objetivo de 

evitar a disseminação do coronavírus nas eventuais filas formadas para a vacinação contra a influenza. 
As notícias de formação de grandes filas na primeira etapa de vacinação, colhidas nos principais veículos da mídia local por meio da 

internet, se referem ao sistema de "drive thru", onde o risco de propagação do vírus é quase nulo, uma vez que as pessoas são vacinadas de dentro de seus 
próprios automóveis, sem necessidade de desembarcar. Nos postos de vacinação, as notícias evidenciam que foram adotadas medidas preventivas, tais 
como organização de filas com distanciamento mínimo de 1 metro e marcação no chão para orientar sobre a importância do distanciamento. 

Ademais, em uma pesquisa feita na rede mundial de computadores, o número de pontos de vacinação, na capital baiana foi incremento 
consideravelmente em relação ao início da campanha, fato que produz impacto relevante na redução das filas de atendimento e, portanto, na disseminação 
do coronavírus. 

Ademais, a campanha se encontra em estágio avançado, já em sua terceira etapa, com previsão de conclusão para o dia 22 de maio 
de 2020, não havendo indícios de que as medidas adotadas se revelaram insuficientes ou equivocadas. 

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, não há representante a ser notificado. 
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. 

 
FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00031253-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 14 DE ABRIL DE 2020 

 
Procedimento Preparatório (PP) 1.14.000.0002099/2019-51. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/1993, e artigo 23 
da Resolução 87/2007 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), e ainda; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, II e VI, da 
Constituição Federal e artigo 5º da Lei Complementar 75/73; 

CONSIDERANDO que, conforme o artigo 129, II, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público 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 cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (artigo 6º, XX, da Lei Complementar 75/93); 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório 1.14.000.0002099/2019-51 para apurar 
se os concursos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialmente no pertinente ao Edital 2/2018, da sua Faculdade de Arquitetura, estão 
descumprindo a legislação federal e as normas internas da própria entidade, notadamente no que se refere a sua abertura para os cargos de professor 
auxiliar e assistente, e não para professor adjunto A, desacompanhada da devida fundamentação que justificaria a adoção dessas exceções. 

CONSIDERANDO o teor da Lei 12.772/2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal 
e sobre a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, bem como a Resolução 02/2017, do Conselho Universitário 
da Universidade Federal da Bahia (CONSUNI/UFBA); 

CONSIDERANDO que o artigo 8ª da Lei 12.772/2012 dispõe sobre o ingresso na Carreira do Magistério Superior e no Cargo isolado 
de Professor Titular-Livre do Magistério Superior, determinando que o citado ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no primeiro 
nível de vencimento da Classe A, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos; 

CONSIDERANDO que a Congregação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia abriu concurso, por meio do 
Edital 02/2018, para provimento de cargo de Professor Assistente A, para três áreas de conhecimento, dentre as quais a de Teoria, História e Crítica da 
Arquitetura, da Cidade e da Paisagem - Até o Século XVIII, em detrimento daquele cargo inicial de Professor Adjunto A; 
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CONSIDERANDO que a Congregação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia informou, em síntese, que a 
decisão de abrir concurso para Professor Assistente levou em conta a política interna da unidade, atualmente vigente, segundo a qual  pelo menos 30% 
do corpo docente da unidade deve possuir regime de trabalho de 40 horas ou de 20 horas sem dedicação exclusiva e que, partindo deste pressuposto, 
determinou que as vagas para as três áreas de conhecimento do Edital 02/2018 fossem destinadas ao regime de trabalho de 40 horas; E que também 
aduziu experiências anteriores de concursos sem aproveitamento – dada a pouca atratividade de concursos que exigem qualidade mínima de doutorado 
para carreira de 40 horas sem dedicação exclusiva – tendo sido acordado que as três vagas existentes seriam para Professor Assistente, exigindo a 
qualificação mínima de graduação e mestrado, e considerando ainda o perfil usual dos candidatos para este tipo de vaga, objetivando o alargamento do 
número de candidaturas, o que propiciou que os pontos do concurso incluíssem debates emergentes em torno de questões étnico-raciais ainda pouco 
estudadas; RESOLVE: 

RECOMENDAR, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 75/93, à Congregação da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia que, nos próximos concursos para provimento de cargos de Magistério Superior, siga as determinações da Lei 
12.772/2012, secundada pela Resolução 02/2017 da Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia (CONSUNI/UFBA), especialmente o 
disposto no artigo 8°, caput, da citada lei, segundo o qual “O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento 
da Classe A, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)", sem prejuízo do quanto 
consignado nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º. 

Ademais, fixo o prazo de 30 dias para que esta Procuradoria da República seja informada do acolhimento desta Recomendação, 
devendo a instituição informar das providências adotadas no sentido de fazê-la cumprir, juntando-se cópia da documentação pertinente. 

Quanto à eficácia da recomendação, após o decurso do lapso temporal acima consignado, o não atendimento à presente recomendação 
ensejará a responsabilização por omissão e a consequente adoção das medidas judiciais pertinentes. 

A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo futuras Recomendações 
ou outras iniciativas cuja atuação seja pertinente ao seu objeto. 

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
publicando-a no portal eletrônico da Procuradoria da República na Bahia, em conformidade com o artigo 23, caput, da Resolução 87/2010, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal (CSMPF). 

Comunique-se. Cumpra-se. 
 

AURISTELA OLIVEIRA REIS 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00021614-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
PR-CE-00021599/2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

a) a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) o grande volume de representações protocoladas no Serviço de Atendimento ao Cidadão da Procuradoria da República no Estado 

do Ceará, cujos teores revelam dificuldades generalizadas, ocorridas em todo o Estado, de acesso ao benefício emergencial, instituído pela Lei nº 
13.982/20, em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19); 

e) que o atraso, ou excessiva burocracia, na liberação da verba emergencial, impõe um prognóstico ruim sobre a renda de parcela 
significativa da população cearense, com risco catástrofe social em razão do comprometimento da própria subsistência das famílias; 

RESOLVE: 
Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, a partir da NF nº 1.15.000.001074/2020-37, com o objetivo de 

delimitar, em toda a sua extensão, os fatos narrados, determinando a adoção das seguintes providências: 
1) autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como Procedimento Administrativo de Acompanhamento, 

mantendo-se a respectiva numeração, com distribuição a este 17º Ofício e área de atuação vinculada à PFDC; 
2) cumpra-se a determinação contida no despacho retro; 
3) comunique-se à PFDC a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 
 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 
Procuradora da República  

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00002894-2020| 
RECOMENDAÇÃO N° 13, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 
Inquérito Civil nº 1.15.002.000089/2020-68. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, neste ato presentado pelos Procuradores da República subscritos, oficiantes na Procuradoria 
da República no Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo 
art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União) e pelo art. 26 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
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do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, 
caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar nº 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos da Constituição Federal (artigos 127 e 129, III) e da Lei Complementar do Ministério Público 
da União (Lei Complementar nº. 75/93, artigos 6º; VII, “c”); 

CONSIDERANDO o Inquérito Civil epigrafado, que dá suporte à presente Recomendação, foi inaugurado com base no Ofício 
Circular nº 08/2020/1CCR/MPF, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (1ª CCR - Direitos Sociais e Atos 
Administrativos em Geral), alerta sobre a necessidade de acompanhamento, na área de abrangência da atuação desta Procuradoria da República no 
Município de Juazeiro do Norte/CE, da propagação do novo coronavírus (COECOVID19); 

CONSIDERANDO que o sobredito Ofício Circular veio acompanhado da Nota Técnica Conjunta nº 1/2020 – CES/CNMP/1ªCCR, 
de 26 de fevereiro de 2020, elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e sua Comissão da Saúde (CNMP), além da mencionada 1ª 
CCR/MPF, documento o qual visa fornecer subsídios para a atuação do Ministério Público brasileiro em face da problemática aventada; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus; CONSIDERANDO que foi declarado, 
em 3 de fevereiro de 2020, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do 
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, à qual definiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo 
nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
coronavírus, documento essencial para a definição das estratégias de atuação; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, prevê, como forma de responder rapidamente a qualquer ameaça 
real que o COVID-19 possa oferecer em território nacional, uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais como 
isolamentos, quarentenas, requisições de bens e serviços, hipóteses de dispensa de licitação, etc; 

CONSIDERANDO as sucessivas divulgações, pelo Ministério da Saúde, de casos confirmados em território brasileiro, de infecção 
pelo COVID-19, inclusive no Estado do Ceará, o que evidencia a necessidade de atuação conjunta, interinstitucional, e voltada à atuação preventiva, 
extrajudicial e resolutiva, em face dos riscos crescentes da epidemia instalar-se no território nacional; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu um diálogo com a Secretaria de Vigilância em Saúde 
com vistas a acessar, de modo célere e em fonte primária, as estratégias e medidas de prevenção adotadas pelo Ministério da Saúde, e que forneceu 
subsídios para atuação e enfrentamento da crise do COVID-19 na forma seguinte: a) Atuação coordenada, com o protagonismo das unidades e ramos do 
Ministério Público, para o acompanhamento das ações realizadas pela  Vigilância em Saúde, em todos os níveis; b) Incentivo aos Centros de Apoio 
Operacional especializados em saúde, ou órgãos assemelhados das unidades e ramos do MP, para que se aproximem das autoridades sanitárias locais, 
visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Estaduais de Contingenciamento. Esta aproximação, de vocação ativa e resolutiva, permitirá a 
identificação de eventuais vulnerabilidades dos sistemas estaduais e municipais e suas adequações antes do surgimento de casos confirmados; c) Incentivo 
aos Órgãos de Execução do Ministério Público com funções na área da saúde no âmbito municipal, para que se aproximem dos gestores locais da saúde 
visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de Contingência, nos mesmos moldes sugeridos no item anterior; d) Acompanhamento 
sistemático das medidas e orientações do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o COVID-19 para a resposta eficiente no combate 
aos riscos de epidemia em território nacional; 

 CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, através de sua Comissão da Saúde, e a 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, no desempenho de suas atribuições, teceu as sobreditas orientações como forma de atuação fiscalizatória da política de 
saúde, resolutiva e interinstitucional, na crise do coronavírus; 

CONSIDERANDO as novas recomendações do Ministério da Saúde, divulgadas na presente data (13/03/2020), com o objetivo de 
reduzir a velocidade de transmissão da COVID-19 no país; 

CONSIDERANDO a manutenção, pela Prefeitura de Juazeiro do Norte/CE, em parceria com a Diocese de Crato/CE, das 
comemorações alusivas aos 175 anos do Padre Cícero, a iniciarem-se à meia-noite do dia 23 de março de 2020, com extensa programação, incluindo 
serestas, meiamaratona, procissão, distribuição de caldos e o corte de bolo gigante o que, fatalmente, acarretará a inoportuna aglomeração de pessoas, o 
que contraria, de forma visceral, as orientações do Ministério da Saúde objetivando reduzir a velocidade de transmissão da COVID-19. 

RESOLVE: RECOMENDAR AO PREFEITO DE CAMPOS SALES/CE  que, em razão dos fatos amplamente conhecidos, os quais 
se revestem da natureza de força maior, qual seja, o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional:  a) que 
determine, seguindo as diretrizes contidas nas recomendações do Ministério da Saúde para combate à COVID-19, o cancelamento e/ou o adiamento de 
todos os atos e atividades descritas no art. 3º do Decreto 33.510, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Ceará. b) que determine, a toda a 
administração pública municipal, espacialmente à envolvida direta ou indiretamente na área da Saúde Pública, que adote imediatamente o Protocolo de 
manejo Clínico para o coronavírus (COVID19), o Procedimento Operacional Padronizado (POP), o Fluxo de Atendimento na APS, observando ainda 
todos os demais protocolos direcionados aos profissionais da Saúde, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://coronavirus.saude.gov.br/ c) que 
dê ampla divulgação e publicidade, em todos os estabelecimentos públicos municipais e determine a adoção de todos os protocolos de atendimento à 
pessoa suspeita de contaminação pelo Covid-19 constantes do seguinte endereço eletrônico: https://egestorab.saude.gov.br/image 
file=20200210_N_EmktCoronaVirusPopV2_9220990263189084795.pdf d) no caso de falta dos materiais necessários para medidas de prevenção e 
controle (a exemplo de Máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/ PFF3; Máscara cirúrgica; Protetor ocular ou protetor de face; Luvas; Capote/ 
avental/ jaleco; Sabão líquido; Álcool em gel; Álcool 70%; Higienizantes para o ambiente; Saco para descarte de resíduo contaminado), a sua aquisição 
imediata e fornecimento deverão ser solicitados à Secretaria da Saúde do Estado, nos termos do art. 2º, caput e inciso VI e VII do Decreto 33.510, de 16 
de março de 2020, do Governo do Estado do Ceará. Na forma do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar do recebimento do presente instrumento, para informar as medidas adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação, ou as razões 
para o seu não acatamento. 

 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 

Procurador da República 
 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00037854-2020| 

PORTARIA Nº 73, DE 11 DE MAIO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 
da Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea “d”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o teor dos autos do Procedimento nº 1.16.000.001934/2019-61, instaurado a partir do Ofício nº 527/2019-5ª 
PRODEP/MPDFT, em que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicita a esse Parquet a adoção de providências eventualmente cabíveis 
acerca do “acerto, ou não, da Nota Técnica nº 41/2018/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES, produzida e emitida pelo Ministério da Educação (...) para 
validar os certificados de pós-graduação anteriores à Portaria nº 277/2013”; 

CONSIDERANDO que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial 
acerca das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

DETERMINA: 
1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 
2. a publicação desta Portaria, como de praxe; 
3. a verificação do decurso do prazo de 1 ano. 
Publique-se e registre-se. 

 
ANNA PAULA COUTINHO DE BARCELOS MOREIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-CIT-ES-00001502-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização da inspeção na Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim/ES relativa 
ao 1º SEMESTRE de 2020, tendo em vista a sistemática implantada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na forma da Resolução nº 20/2007 
do CNMP e alterações subsequentes; 

RESOLVE: 
DETERMINAR, nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, a autuação de PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE EXTERNO para a prática e documentação dos atos referentes a essa inspeção. 
DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 
1. promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP; 
2. em seguida, distribua-se livremente. 

 
RENATA MAIA DA SILVA ALBANI 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00020208-2020| 

PORTARIA Nº 47, DE 12 DE MAIO DE 2020 
 

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 constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 
6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO as informações acostadas no procedimento preparatório n. 1.18.000.002776/2019-92, concernentes à suspensão 
do plantão da Defensoria Pública da União - DPU; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir a investigação, com o desígnio de verificar eventuais danos causados à população 
devido à suspensão do plantão da DPU, 

RESOLVE converter o procedimento preparatório n° 1.18.000.002776/2019-92 em inquérito civil, visando apurar eventuais prejuízos 
ao cidadão devido à restrição temporária do plantão DPU, quanto ao sobreaviso nos dias úteis, antes e após o expediente normal, até a conclusão do 
Processo SEI n. 08152.000208/2019. 

DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas de controle de processos desta 

Procuradoria; e 
b) oficie-se à DPU, reiterando-lhe o inteiro teor do ofício PR/GO n. 1456/2020, com as advertências legais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00017137-2020| 

PORTARIA Nº 27, DE 14 DE ABRIL DE 2020 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo-lhe 
incumbido defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art.127, caput, da 
Constituição Federal (CF); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, II, da CF; 

CONSIDERANDO que o transporte é direito social de todos e dever do Estado, tal como prevê o art. 6º da CF; 
CONSIDERANDO que foi celebrado contrato entre o Estado do Mato Grosso e a Caixa Econômica Federal no Programa PRÓ-

TRANSPORTE/FGTS, para fins de implantação de corredores para veículo leve sobre trilhos em Cuiabá/Várzea Grande e que a execução de se objeto 
está paralisada; 

CONSIDERANDO que a Portaria MDR n 1.674, de 11 de julho de 2019 instituiu o Grupo de Trabalho (GT Mobilidade Cuiabá), no 
âmbito da Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos – Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável por estudar e analisar as 
alternativas de solução à reestruturação do empreendimento de implantação de corredores para VLT em Cuiabá/Várzea Grande; 

CONSIDERANDO que foi firmado contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo pelo Município de Cuiabá, em 23 de 
dezembro de 2019, o que pode impactar na definição quanto à reestruturação do empreendimento de implantação de corredores para veículo leve sobre 
trilhos – VLT, em Cuiabá/Várzea Grande; 

CONSIDERANDO que são atribuições do GT Mobilidade Cuiabá (artigo 3º da Portaria MDR n 1.674, de 11 de julho de 2019) 
apresentar relatórios de serviços, equipamentos e obras entregues; de alternativas técnicas ao empreendimento; de gestão financeira da execução 
contratual e custos adicionais; de perspectiva jurídica; de gestão de risco; 

CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de acompanhar o andamento dos trabalhos do GT Mobilidade Cuiabá, eis que visa a 
subsidiar a reestruturação e a efetiva implantação de corredores para veículo leve sobre trilhos – VLT em Cuiabá/Várzea Grande; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento 
adequado para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e/ou instituições; 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo destinado a acompanhar a definição das alternativas de solução à reestruturação 
do empreendimento de implantação de corredores para veículo leve sobre trilhos – VLT, em Cuiabá/Várzea Grande, que se encontra paralisado; 

E DETERMINA: 
a) a autuação desta portaria como ato inaugural do procedimento administrativo de acompanhamento, registrando-se o objeto 

investigado na capa dos autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
b) sejam vinculados os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, comunicando-se à Egrégia 1ª CCR nos termos do inciso I do 

artigo 62 da Lei Complementar nº 75/199. 
Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme o artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do colendo Conselho Nacional do Ministério 

Público 
 

DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00017136-2020| 
PORTARIA Nº 30, DE 4 DE MAIO DE 2020. 

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

legais; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo-lhe 

incumbido defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art.127, caput, da 
Constituição Federal (CF); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, II, da CF; 

CONSIDERANDO que a moradia é direito social de todos e dever do Estado, tal como prevê o art. 6º da CF; 
CONSIDERANDO a existência do Projeto Habitacional na modalidade condomínio - denominado Residencial Parecis, no Município 

de Campo Novo do Parecis - MT, que tem por objeto atender famílias com renda mensal familiar de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com 400 
unidades habitacionais de interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida, com recurso do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR; 

CONSIDERANDO a falta de repasses financeiros por parte do Governo Federal e o auxílio do Município no montante de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a conclusão da obra; 

CONSIDERANDO que, após a efetivação do repasse financeiro, o setor de habitação do Município realizou diversas diligências 
tendo por objetivo a retomada da obra e a consequente finalização da construção, porém tais diligências restaram infrutíferas; 

CONSIDERANDO a possibilidade de invasão do empreendimento caso não haja a retomada da obra e de eventual dano ao patrimônio 
público caso a obra mantenha-se inacabada; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento vocacionado ao acompanhamento da execução da políticas 
públicas, nos termos do artigo 8º, inciso II, da Resolução CNMP n. 174/2017; 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo destinado a acompanhar e fiscalizar a retomada e a efetiva conclusão das obras do 
Residencial Parecis, no Município de Campo Novo do Parecis/MT; 

E DETERMINA: 
a) a autuação desta portaria como ato inaugural do procedimento administrativo de acompanhamento, registrando-se o objeto 

investigado na capa dos autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
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b) sejam vinculados os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, comunicando-se à Egrégia 1ª CCR nos termos do inciso I do 
artigo 62 da Lei Complementar nº 75/199. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme o artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do colendo Conselho Nacional do Ministério 
Público 

 
DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00017073-2020| 
PORTARIA Nº 42, DE 8 DE MAIO 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 051/2020-SPGJA/DGP-
ELEITORAL, de 05 de maio de 2020, 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 01/05/2020 a 18/10/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Grasielle Beatriz Galvão, por motivo 
de licença maternidade da titular. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Bruno Franco Silvestrini para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 27ª Zona 
Eleitoral - Juara,  no período de 04 a 15/05/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Herbert Dias Ferreira,  por motivo de férias 
individuais e férias compensatórias do titular. 

Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Élide Manzini de Campos para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 43ª 
Zona Eleitoral - Sorriso,  no período de 05 a 24/05/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Maisa Fidelis Gonçalves Pyramides, por 
motivo de férias individuais da titular. 

Art. 4º Designar, para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 48ª Zona Eleitoral - Cotriguaçu, em substituição à(ao) titular, 
Promotor(a) de Justiça Álvaro Padilha de Oliveira. 

I - o(a) Promotor(a) de Justiça Aldo Kawamura Almeida, no período de 01 a 19/05/2020, durante férias individuais e férias 
compensatórias do titular. 

II - o(a) Promotor(a) de Justiça Carlos Frederico Regis de Campos, no período de 20 a 22/05/2020, durante férias individuais e férias 
compensatórias do titular. 

Art. 5º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 
a 52ª Zona Eleitoral - São José dos Quatros Marcos, no período de 04 a 22/05/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Fábio Rogério 
de Souza Sant’Anna Pinheiro, por motivo de férias individuais e férias compensatórias do titular. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00017074-2020| 
PORTARIA Nº 43, DE 12 DE MAIO 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 052/2020, de 07/05/2020, 
firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Arnaldo Justino da Silva para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 03ª Zona 

Eleitoral - Rosário Oeste,  no período de 17 a 29/05/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Luane Rodrigues Bonfim, por motivo de 
compensação de plantão do(a) titular. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Carlas Marques Salati para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 40ª Zona 
Eleitoral - Primavera do Leste,  no período de 11 a 20/05/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Adriano Roberto Alves, por motivo de 
férias do(a) titular. 

Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Carlos Eduardo Pacianotto para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 47ª 
Zona Eleitoral - Poxoréu,  no período de 07 a 16/05/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Nayara Roman Mariano Scolfaro, por motivo 
de férias do(a) titular. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00005031-2020| 
PORTARIA Nº 93, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
nº PRM-BDG-MT-00004984/2020 

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

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento insere-se 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 e o 

disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
CONSIDERANDO a fundamentação contida no despacho de instauração nº 667/2020/GABPRM1-EPAA (PRM-BDG-MT-

00004984/2020); 
RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 

com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
vinculado à 6ª CCR com o objeto "6ª CCR - COVID-19. Apurar a entrada de pessoas não autorizadas em territórios indígenas, com o intuito de fornecer 
serviço de frete ou de comercializar produtos diversos não essenciais". 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, 
incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da Instituição. 

Com a instauração, cumpra-se as providências determinadas no despacho de instauração. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00002038-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE MAIO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 127, caput, e no artigo 129, inciso V, da Constituição Federal; 
no artigo 5º, inciso III, alínea e, da Lei Complementar n. 75/93; e no artigo 8º, da Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no artigo 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, artigo 129, III); 

CONSIDERANDO o rol de atribuições previsto no artigo 6º da Lei Complementar n. 75/93; 
CONSIDERANDO os termos da reunião ocorrida no dia 04 de novembro de 2019, realizada na Procuradoria da República em 

Naviraí/MS, na qual foram relatados problemas de drenagem existentes na região das Araras (BR-163) e do Parque Industrial de Naviraí/MS e a 
necessidade de se estabelecer diálogo com os demais envolvidos (ANTT e CCR/MSVia) com a finalidade de solucionar o problema. 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de apurar junto à ANTT e à CCR/MSVia a 
possibilidade de interligar o sistema de escoamento de água feito pelo município de Naviraí/MS ao sistema efetuado pela concessionária CCR/MSVia 
construído nas proximidades do Trevo das Araras, localizado na BR-163, município de Naviraí/MS. 

Assim, DETERMINA, desde logo, a adoção das seguintes providências: 
1 - Autue-se a presente Notícia de Fato (1.21.003.000001/2020-29), procedendo-se aos registros pertinentes e constando na capa dos 

autos e no ÚNICO: 
CLASSE: Extrajudicial - Procedimento Administrativo; 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Cível - Tutela Coletiva; 
GRUPO TEMÁTICO: 3ª Câmara - Consumidor e Ordem Econômica; 
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 1º Ofício; 
RESUMO: Apurar junto à ANTT e à CCR/MSVia a possibilidade de interligar o sistema de escoamento de água feito pelo município 

de Naviraí, para solucionar os problemas de drenagem do Parque Industrial de Naviraí, à estrutura já construída pela CCR MS Via próximo ao Trevo das 
Araras; 

TEMA CNMP: 1007 - Concessão/Permissão/Autorização (serviços/Direito Administrativo e outras matérias de direito público); 
MUNICÍPIO: Naviraí/MS; 
GRAU DE SIGILO: Normal. 
2 - Remeta-se cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informação (Resolução 

CNMP nº 174/2017, art. 9º, Resolução CSMPF n.º 87/2006, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I, e Resolução CNMP n° 23/07, art. 7°, §2°, inc. I); 
3 - Publique-se a presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CNMP nº 174/2017, art. 9º, Resolução CSMPF 

n.º 87/2006, art. 16, § 1º, inc. I); 
4 - Por fim, considerando que aguardar-se a resposta da CCR/MSVia quanto à análise técnica da possibilidade de ligação dos dois 

sistemas de escoamento de água, deixo de indicar diligências. 
 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00012680-2020| 
PORTARIA Nº 33, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n° 1.21.000.001883/2019-16. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts.127, caput, e 129, inc. III, da Constituição da República; no art. 
5º, inc. III, alínea e e inc. V, alíneaa, bem como no art.6º, inc. VII, alínea c, da Lei Complementar n.º75/93; no art.8º, § 1º, da Lei n.º7.347/85; noart. 1º, 
caput da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, doConselho Nacional do Ministério Público; e nos arts. 1º, caput, e 4º, inc. II, da Resolução n.º87, 
de6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que em reunião de trabalho na temática da saúde, realizada na Procuradoria da República no Município de 
Dourados/MS entre membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, foram pontuadas questões com 
dimensão regional, as quais ensejaram a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001883/2019-16; 
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CONSIDERANDO a Lei nº 2.105, de 30 de maio de 2000, do Estado de Mato Grosso do Sul, que “Institui o Fundo de Investimentos 
Sociais e dá outras providências”, bem como o Decreto nº 9.958, de 26 de junho de 2000, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo de Investimentos 
Sociais – FIS; 

CONSIDERANDO que os recursos do FIS financiam ações de saúde, educação e assistência social, paralelamente à sistemática de 
fundos e são destinados a grupo restrito de beneficiários; 

CONSIDERANDO o relato de demora, por parte do Ministério de Saúde, na habilitação de ações e serviços de saúde solicitadas 
pelos Municípios deste Estado, situação que pode resultar na falta de repasse de recursos públicos para financiamento de serviços que, por vezes, já estão 
em funcionamento, onerando os cofres dos Municípios e do Estado; 

CONSIDERANDO que também é um dos eixos temáticos do procedimento averiguar se os repasses de recursos ao Fundo Estadual 
de Saúde têm ocorrido fracionadamente, o que pode ensejar prejuízo ao planejamento e execução de ações e serviços de saúde; 

RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil, mediante registro no Sistema Único de Informações 
com os seguintes dados: 

Objeto: Apurar a autonomia orçamentário-financeira das Secretarias de Saúde de Mato Grosso do Sul para a realização de ações e 
serviços de saúde. 

Temas: 11852 – Financiamento do SUS (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 
PÚBLICO); 

Área de Atuação: PFDC; 
Grupo Temático: PFDC; 
Município: Campo Grande; 
Distribuição: PRDC. 
Apontam-se, como diligências iniciais (art. 5º, IV, da Resolução CSMPF nº 87/2010): 
1. Reitere-se o Ofício nº 04/2020/MPF/PR/MS/GABPRDC, que requisitou ao Comitê de Avaliação de Programas de Investimentos 

Sociais de Interesse Público relatórios de gestão, referentes aos anos de 2018 e 2019, que detalhem a aplicação dos recursos financeiros do Fundo de 
Investimento Social – FIS instituído pela Lei Estadual nº 2.105, de 30 de maio de 2000; 

2. Expeça-se ofício à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, nos seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita que, no prazo de 
20 (vinte) dias úteis, Vossa Senhoria encaminhe a este Órgão Ministerial relação contendo as datas das transferências bancárias e os respectivos montantes 
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul no ano de 2019”. 

Por fim, devem ser observadas as seguintes determinações pelo Núcleo de Tutela Coletiva: 
(a) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(b) publicar a presente portaria na Imprensa Oficial, via Sistema Único de Informação (art. 5º, VI e art. 16, § 1º, I, da Resolução 

CSMPF nº 87/2010); 
(c) fazer os autos imediatamente conclusos, para cumprimento das diligências assinaladas. 
 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 
Procurador da República  

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-TOT-MG-00001729-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 12 DE MAIO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, 
III, da Constituição Federal, no arts. 5º, II, “b”, III, “b” e 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e nos termos do 
artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 87/06-CSMPF e do artigo 2º, inciso II da Resolução nº 23/07 do CNMP: 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.22.023.000143/2019-59, destinado a apurar eventuais irregularidades 
na execução e prestação de contas do convênio PAC nº 2822/2012/MEC/FNDE celebrado entre o município de Almenara e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, no valor de R$ 1.273.214,88 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e oito 
centavos), objetivando a construção de escola de educação infantil.; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos às finanças públicas, bem como promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social 
e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 5º, II, “b” e 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que os elementos carreados ao Procedimento Preparatório nº 1.22.023.000143/2019-59 suscitam a necessidade 
de maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis; 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.023.000143/2019-59 em Inquérito Civil, tendo por objeto “apurar eventuais 

irregularidades na execução e prestação de contas do convênio PAC nº 2822/2012/MEC/FNDE celebrado entre o município de Almenara e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no valor de R$ 1.273.214,88 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, duzentos e quatorze reais e 
oitenta e oito centavos), objetivando a construção de escola de educação infantil”; 

Ficam designados, como secretários deste feito, os servidores Analice Bittencourt da Silva Rusch e Henrique Batista Miranda, 
conforme art. 4º, V, da Resolução CNMP nº 23/07, aos quais se determina providenciarem o registro e a autuação desta portaria, bem como sua 
comunicação à Egrégia 5ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução 
CNMP nº 23/07 e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. 

Expedientes necessários. 
 

FRANCISCO DE PAULA VITOR SANTOS PEREIRA 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-TOT-MG-00001728-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, 

III, da Constituição Federal, no arts. 5º, II, “b”, III, “b” e 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e nos termos do 
artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 87/06-CSMPF e do artigo 2º, inciso II da Resolução nº 23/07 do CNMP: 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.22.023.000145/2019-48, destinado a apurar eventuais irregularidades 
na execução e prestação de contas do convênio PAC nº 518/2011 celebrado entre o município de Almenara e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, no valor de R$ 1.271.359,34 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), 
objetivando a construção de escola de educação infantil; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos às finanças públicas, bem como promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social 
e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 5º, II, “b” e 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que os elementos carreados ao Procedimento Preparatório nº 1.22.023.000145/2019-48 suscitam a necessidade 
de maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis; 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.023.000145/2019-48 em Inquérito Civil, tendo por objeto “apurar eventuais 

irregularidades na execução e prestação de contas do convênio PAC nº 518/2011/MEC/FNDE celebrado entre o município de Almenara e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no valor de R$ 1.271.359,34 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e quatro centavos), objetivando a construção de escola de educação infantil.” 

Ficam designados, como secretários deste feito, os servidores Analice Bittencourt da Silva Rusch e Henrique Batista Miranda, 
conforme art. 4º, V, da Resolução CNMP nº 23/07, aos quais se determina providenciarem o registro e a autuação desta portaria, bem como sua 
comunicação à Egrégia 5ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução 
CNMP nº 23/07 e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. 

Expedientes necessários. 
 

FRANCISCO DE PAULA VITOR SANTOS PEREIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00005636-2020| 
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
ICP n. 1.22.003.000774/2018-25. EDITAL n. 01/2020/PRM/UDI/OSA (Etiqueta 
PRM-UDI-MG-00002031/2020) 

 
Em 27 de fevereiro de 2020, com início às 14:00 horas, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araguari – CDL Araguari, 

localizado na Av. Cel. Teodolino Pereira Araújo, 2.374, Centro, Araguari/MG, foi realizada Audiência Pública no interesse do Inquérito Civil n. 
1.22.003.000774/2018-25, tendo por tema a “DISCUSSÃO SOBRE CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO N. 053/2018 EXPEDIDA PELO MPF 
OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DA IDADE DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG REFERENTE AO TRANSPORTE 
ESCOLAR RURAL”. O procurador da República, Dr. Onésio Soares Amaral iniciou a audiência se apresentando e também informou os componentes 
da mesa, quais sejam: Dr. Henrique Otero Costa, Promotor de Justiça da Comarca de Araguari/MG (patrimônio público); Sra. Cristiane Nery, Secretária 
de Educação; Dr. Leonardo Henrique Nogueira, Procurador-Geral do Município; Sr. Carlos Barbosa, Secretário Municipal de Administração; Dra. Nina 
Ribeiro Batista Torres, Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia; e a Sra. Karem Ribeiro, Diretora da 
Faculdade de Gestão e Negócios da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia – FAGEN. Foi  explicado o objeto do 
procedimento que foi instaurado e a necessidade de alteração do cenário que hoje existe com relação a idade do transporte escolar em Araguari/MG, bem 
como os motivos que levaram o MPF a expedir a referida recomendação, os motivos pelos quais o Município de Araguari acatou a recomendação 
expedida e oportunizou-se que os Profs. Vinicius Silva Pereira e Prof. Antônio Sérgio Torres Peneto apresentassem o Estudo Técnico de Viabilidade 
Econômica elaborado pela Faculdade de Gestão e Negócios da UFU a fim de: (a) auxiliar os prestadores de serviços (motoristas) quanto ao atendimento 
do requisito da idade máxima dos veículos utilizados para prestação do serviço; (b) elaborar estudos técnicos e individualizados de planejamento 
financeiro para aqueles que possuem interesse em adquirir veículos com o objetivo de se credenciarem no certame e (c) se disponibilizaram a auxiliá-los 
em eventuais negociações. Com efeito, o procurador da República esclareceu que “não é condição e/ou exigência do Edital e que nem é necessário fazer 
isso para que a coisa funcione, mas o que o MPF quer é transportar as crianças da melhor forma, diminuir os custos para a sociedade (primeiro aspecto, 
as crianças são parte da sociedade, então elas vem em um segundo momento) e, terceiro, melhorar as condições para o prestador de serviço ao máximo, 
tirando intermediação, por isso nos fomos além da nossa obrigação a fim de viabilizar o cumprimento dos requisitos”. Além disso, oportunizou-se que a 
Prof. Nina Ribeiro esclarecesse qualquer dúvida jurídica a respeito do Edital ou de outras matérias relacionados ao tema. Estiveram presentes ainda na 
Audiência Pública o Sr. Marcos Coelho, Prefeito do Município de Araguari/MG, e os vereadores Paulo do Vale e Wanderlei Inácio. Ao final, oportunizou-
se que o Sr. Paulo Roberto dos Santos Silva, motorista, devidamente cadastrado, assim como outras pessoas que também acompanhavam a Audiência 
Pública formulassem perguntas aos componentes da mesa. Esclareceu-se, ainda, quais as providências seriam adotadas, bem como os próximos passos 
do certame público. Por fim, o Dr. Onésio Soares Amaral, presidente da audiência pública, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Ao final, 
foi encerrado a Audiência Pública e lavrada a presente ata, por mim, Clayton Korb Jarczewski Júnior, Assessor Jurídico, que digitei e subscrevo. 

 
CLAYTON KORB JARCZEWSKI JÚNIOR 

Assessor Jurídico - Mat. 29885 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-IAB-PA-00002141-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 8 DE MAIO DE 2020 
 

Procedimento nº 1.23.008.000419/2018-79 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n.75/93 e da Resolução- 
CSMPF n. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, ¿a¿, ¿b¿ e ¿d¿, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar, no âmbito da 1ª e 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, INQUÉRITO CIVIL com o objeto: apurar demora no 
processamento e análise por parte do INSS, de solicitações de benefícios previdenciários de indígenas, residentes em aldeias de difícil acesso no município 
de Jacareacanga/PA, determinando sejam realizadas as seguintes diligências: 

1- Reiteração dos ofícios nº 841/2019 e 842/2019. 
Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 1ª e 6ª Câmara de Coordenação e 

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

 
PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00005259-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2004 e nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e; 

Considerando sua função institucional de defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito preventivo e 
repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito Civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e o art. 5º, 
inciso II, alínea d, e inciso III, alínea d, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato 1.23.002.000035/2020-2116, instaurada a partir de representação 
formulada pelo município de Belterra, em face de DILMA SERRÃO FERREIRA DA SILVA, ex-prefeita, por irregularidades e omissão na prestação de 
contas com o FNDE, através do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento de Jovens e Adultos - PEJA - Tomada de Contas Especial 
nº 005.878/2019-5, exercício 2015; 

Considerando a proximidade do decurso do prazo deste procedimento, bem como a necessidade de se prosseguir na instrução do 
feito; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido Auto Administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I - Autue-se a Portaria de Instauração do Inquérito Civil vinculado à 5ª CCR, na forma do art. 4º, §4º, da Resolução n.º 87/2010 do 

CSMPF; 
II - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 

6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante comunicação eletrônica, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III - Adotem-se as medidas administrativas de praxe, procedendo ao acompanhamento do prazo inicial de 1 (um) ano para o 
encerramento do feito; 

IV - Após, retornem-me os autos conclusos. 
 

HUGO ELIAS SILVA CHARCHAR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00005257-2020| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento nº 1.23.002.000035/2020-21. 
 

Trata-se de representação formulada pelo município de Belterra em face de DILMA SERRÃO FERREIRA DA SILVA, ex-prefeita, 
por irregularidades e omissão na prestação de contas com o FNDE, através do através do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento 
de Jovens e Adultos - PEJA - tomada de contas especial nº 005.878/2019-5, exercício 2015. 

Considerando a proximidade do decurso do prazo deste procedimento, bem como a necessidade de se prosseguir na instrução do feito, 
CONVERTA-SE os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, na forma do art. 4º, §4º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, 
adotando as medidas administrativas de praxe e procedendo ao acompanhamento do prazo inicial de 1 (um) ano para o encerramento do feito. 

 
HUGO ELIAS SILVA CHARCHAR 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00022818-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 441, DE 11 DE MAIO DE 2020 
 

Inquérito Civil nº 1.26.000.001091/2016-12. 
 

1. RELATÓRIO 
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar notícia de irregularidades na oferta de cursos de extensão em 

pedagogia, serviço social, administração e educação física pelas instituições PROEX/NORDESTE, FUNESO e FACIG-Faculdade da Cidade de 
Guanhães/MG, no município de Itamaracá. 

A representação (f. 5) narra o seguinte: 
“As declarantes afirmam que há 01 ano e três meses matricularam-se em uma nova faculdade localizada na Ilha de Itamaracá; QUE 

antes da matrícula houve divulgação local por meio de panfletos e carros de som; QUE fizeram uma redação e foram aprovadas para o curso de Assistência 
Social, sendo posteriormente matriculadas; QUE realizaram o pagamento de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) referente a matrícula; QUE as 
primeiras aulas foram realizadas no Colégio Municipal Reunidas de Itamaracá; QUE, depois que o prédio da mesma faculdade foi fechada em Caruaru 
por utilizar prédio da Prefeitura, o local das aulas foi alterado para o Colégio Particular Santa Cecília; QUE depois foi para o Colégio particular 
Educandário Pequeno Aprendiz; QUE atualmente estão tendo aulas em um prédio locado pela própria faculdade, na Rua do antigo Bar de Marcelinho, 
na antiga Igreja Batista; QUE o pagamento das mensalidades é realizado em nome de PROEX NORDESTE/UNESF; QUE atualmente pagam R$ 259,00 
(duzentos e cinquenta e nove reais); QUE o pessoal da direção da faculdade informa que o diploma sairá em nome de uma faculdade de Minas Gerais 
com o nome de Faculdade Cidade de Guanhães (FACIG); QUE não fazem provas, apenas trabalhos acadêmicos; QUE as aulas acontecem apenas uma 
vez por semana, nas quartas-feiras, das 19:00 horas às 22:00 horas; QUE as aulas são na presença de um professor; QUE a supervisora da faculdade é 
PILAR UBEDA (telefone 99774-4521); QUE até hoje nunca receberam nenhuma nota; QUE não há nada que conste que são alunas da FACIG; QUE 
tem o contrato de prestação de serviço; QUE afirmam que pagaram o valor de R$ 20,00 (vinte reais) no começo deste ano referente a carteira de estudante, 
mas depois de um tempo a faculdade informou que perdeu os documentos e teriam que pagar novamente; QUE nunca receberam as carteiras de estudante; 
QUE, no início, a faculdade informou que a FUNESO é quem iria dar o diploma, mas depois que os alunos começaram a verificar que na própria FUNESO 
não tinha o curso de Assistência Social, eles trocaram a faculdade que iria diplomar os alunos; QUE existe um site da PROEX, mas quando entram para 
ingressar na plataforma virtual nunca conseguem, pois aparece que não são alunas; QUE solicitam providências; QUE irão trazer os documentos 
comprobatórios;” 

Chamada a prestar informações quanto ao feito, a FUNESO aduziu que a proposta de implantação do projeto de extensão foi ofertada 
em outubro de 2012, sendo efetivamente implementado por meio de “Instrumento Particular de Licenciamento de Uso de Marca”, sendo que, com o 
passar do tempo, detectou que algumas entidades de ensino teriam oferecido cursos de graduação, em vez de extensão, com base no aludido ajuste, dentre 
outros desvios, tais quais a diferença do nível de ensino, carga horária incompatível, dentre outras (f. 23). 

A FUNESO, novamente aos autos (f. 56), informou que não possuiria o curso de serviço social em seu quadro de cursos autorizados 
pelo MEC, e que, além disto, foi obstada de celebrar qualquer ajuste com o IDERC (entre outras instituições de ensino) por ocasião das ações civis 
públicas nº 0800317-21.2014.4.05.8302 e 0800947-43.2015.4.05.8302. 

Em seguida, o MEC remeteu as Notas Técnicas nºs 38/2017 (f. 79-95), 194/2016 e 92/2017/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SRES (f. 
126-134). 

A FUNESO foi instada a fazer presente a Sra. Maria Pilas Santos Ubeda Costa (declarante nas f. 40-4), sem sucesso até a presente 
data. 

A FACIG também foi chamada, até agora também nada. 
Por fim, o MEC remeteu a NT nº 5/2018, concluindo sobre as medidas necessárias para dar efetividade ao Relatório Final da CPI da 

ALEPE sobre o funcionamento das IES investigadas. 
Eis o quadro atual. 
2. ANÁLISE 
A instrução a que se empreendeu nos autos foi no sentido de colher elementos probatórios que apontassem no sentido de que o IDERC 

no município de Itamaracá/PE ofereceria cursos de extensão a pretexto de graduação, em parceria com a FUNESO. 
A FUNESO assentiu no sentido de que celebrou ajustes com instituições de ensino para oferecimento de cursos de extensão, 

escusando-se da responsabilidade, todavia, no que diz respeito ao desvirtuamento de tais cursos. 
Todavia, a questão já está sendo combatida no bojo da ação civil pública nº 0800317-21.2014.4.05.8302, que tramitou perante a 16ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru/PE, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da FUNESO e do IDERC, dentre outros, tendo 
como causa de pedir o oferecimento irregular de cursos de graduação de administração, educação física, serviço social, teologia pedagogia, e, ainda, de 
educação física, além de outros. 

No pedido inicial alegou-se que o IDERC atuaria, em conjunto com a FUNESO, no sentido de terceirizar atividade de prestação 
educacional desta última ao alvedrio do Ministério da Educação. 

Afirmou-se, ainda, que o IDERC atuaria mediante o estratagema de oferecer cursos de extensão, os quais não dependem de 
autorização do MEC, para que, uma vez concluídos pelos estudantes, fosse convertido em graduação mediante aproveitamento extraordinário de estudos. 
À propósito, leia-se trecho do petitório: 

“Além disso, tendo em vista a forma como os cursos de “graduação” são ofertados, ou seja, com aulas semipresenciais, tem-se que o 
IDERC está utilizando o aproveitamento extraordinário de estudos. Ou seja, é como uma terceirização do curso superior ou oferta indireta de curso 
superior, o que também é terminantemente proibido. De acordo com o MEC, tal proibição se dá em virtude do curso superior oferecido de forma indireta 
não contar com a fiscalização e avaliação de qualidade do MEC." 

Nesse contexto, ressalte-se que tais fatos ocasionam danos aos alunos duas vezes; primeiro, porque ele está comprando um curso de 
graduação, mestrado ou doutorado que não lhe dará direito a um diploma válido de nível superior/graduação/pós-graduação; e segundo, porque os serviços 
educacionais prestados pela instituição não tem qualquer garantia de qualidade e/ou de atendimento aos requisitos previstos na legislação educacional 
vigente.” 

A ação tramita, atualmente, em fase de recurso de apelação, havendo o juízo sentenciante condenado o IDERC, dentre outros, no 
seguinte: 
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“a) SUSPENDER suas atividades no que concerne aos cursos de graduação e pós-graduação, incluindo mestrado ou doutorado, sem 
que haja o ato de credenciamento, autorização e reconhecimento junto ao MEC e ao CAPES, conforme cada caso requer. 

c) ABSTER-SE de firmar qualquer tipo de convênio com instituições credenciadas pelo MEC para o fim de diplomar seus alunos de 
“cursos livres” (exceto o curso de teologia, nos termos permitidos pela lei). 

[...] 
f) PAGAR a títulos de danos morais coletivos a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a ser revertida ao Fundo 

dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, atualizada por juros e correção monetária a partir da data desta sentença, nos moldes do 
Manual de Cálculos da Justiça Federal.” 

Diante do quadro, configura-se duplicidade de apurações haja vista o parquet federal já atuar judicialmente para fazer cessar as 
atividades do IDERC e da FUNESO, desnecessária, portanto, a continuidade de tramitação deste procedimento. 

3. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil (art. 10 da Res. CNMP nº 23/07). 
Cientifiquem-se os(as) interessados(as) para, querendo, apresentarem razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos 

para apreciação até a sessão da respectiva Câmara de Coordenação e Revisão (§ 3º). 
Após, retornem-me os autos para emissão de juízo de retratação, se for o caso, remetendo-se em seguida à 3ª CCR para fins de exame 

e deliberação (§§ 1º e 2º). 
Cumpra-se. 

 
RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00039383-2020| 

PORTARIA Nº 195, DE 22 DE ABRIL DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 
art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 
Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 
4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea b e XIV, 
alínea d, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de interesses 
sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº 1.30.001.003724/2019-29, 
instaurado com o escopo de apurar eventual falta de dispositivo intrauterino (DIU) no estoque das unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, 
distribuída a partir de compra centralizada efetuada pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências de instrução complementares, já definidas nos respectivos autos; 
RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.003724/2019-29, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os 
fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00039359-2020| 
PORTARIA Nº 211, DE 11 DE MAIO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.004657/2019-60. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5º, inciso I, alínea "h"; 
inciso III, alíneas "b" e "e", inciso V, alíneas "a" e "b"; no artigo 6º, inciso VII, inciso XII, inciso XIV, alínea "f"; e no artigo 7º, inciso I, da Lei 
Complementar nº 75/93 e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, inclusive, pelo acesso universal e igualitário às ações 
e serviços de saúde para a sua promoção proteção e recuperação, consoante o previsto no art. 196 e seguintes da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 
as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea "a" da Lei Complementar nº 
75/93); 
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CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias 
à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea "f", e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público, os serviços 
de relevância pública e o direito de acesso à saúde; 

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento preparatório, autuado em razão da representação que noticia 
possíveis irregularidades no atendimento prestado ao paciente Neilton Calixto de Jesus no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, em novembro 
de 2019, que podem ter ocasionado dano irreversível ao mesmo; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a possível irregularidade acima 
indicada, bem como a respectiva responsabilidade. 

Destarte, determino a publicação da presente portaria e comunicação à 1ªCâmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal. 

 
ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00019062-2020| 

PORTARIA Nº 23, DE 13 DE MAIO DE 2020 
 

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

a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, “a” e “d”, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n. 1.28.000.001881/2019-68 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento 

ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apurar supostas irregularidades na emissão de diplomas por parte da 

Universidade Pitágoras e do Centro Universitário e-Aprenda e-Learning. 
SUPOSTO RESPONSÁVEL: Universidade Pitágoras e Centro Universitário e-Aprenda e-Learning 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ex Officio pelo MP/RN. 
FICA DETERMINADO ainda que se proceda o registro da instauração deste inquérito na capa dos autos e no sistema informatizado 

de cadastro desta Procuradoria da República (Único). Em seguida, remeta-se, em meio digital, cópia desta portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (artigo 4º, VI, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e 
artigo 5º, VI, da Resolução n. 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do CSMPF). 

Cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
Procuradora da República 

Titular do 4º Ofício 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00014451-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 38, DE 6 DE MAIO DE 2020 
 

EMENTA: Políticas Públicas. Reforma Agrária. Proteção a vida e integridade 
física. Ameaças a João Arnaldo Tucci e Maria Ângela Simões Semeghini. 
Providências adotadas pelo Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança 
Pública de Rondônia. Ausência de representações recentes. Objeto exaurido. 
Arquivamento. Referência: IC 1.31.000.000878/2012-65. 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado por meio da Portaria 62/2012, com a finalidade de averiguar ocorrências de ameaças 
às vidas e outros direitos fundamentais indisponíveis de João Arnaldo Tucci e Maria Ângela Simões Semeghini, na qualidade de proprietários do imóvel 
conhecido como “Fazenda Cruzeiro”, em Ariquemes (fls. 1-4). 

O referido IC foi instaurado a partir da representação feita por João Arnaldo Tucci e Maria Ângela Simões Semeghini, que declararam, 
em audiência realizada no dia 12/7/2012, nos autos 2004.41.00.004632-0, na 5ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Rondônia, que vinham sofrendo 
ameaças de morte em razão dos litígios fundiários que envolvem o imóvel conhecido como “Fazenda Cruzeiro” (fls. 05/26). 

Despacho de prorrogação datado de 5/7/2013 (PR-RO-00012599/2013). 
No interesse da instrução do feito, foi determinada a expedição de ofícios para: 
(i) o Ministério da Justiça solicitando as providências adequadas naquele âmbito; 
(ii) a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República solicitando as providências de salvaguarda da vida e da 

integridade dos envolvidos acima nomeados; 
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(iii) a Ouvidoria Agrária Nacional, na pessoa do Exmo Sr. Gercino Filho, Ouvidor Agrário Nacional, comunicando acerca das 
providências adotadas no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 

(iv) a Comissão Nacional de Combate a Violência do Campo/Senado Federal, que dão conta das providências adotadas no âmbito da 
Procuradoria Regional dos Diretos do Cidadão; 

(v) a Direção Geral da Policia Civil em Ariquemes/RO, solicitando cópia integral de eventuais procedimentos instaurados no âmbito 
da 2º Delegacia de Policia Civil. 

Às fls. 34/41, Pauta da 374ª reunião da comissão nacional de combate à violência no campo, presidida pelo ouvidor agrário nacional, 
Desembargador Gercino José da Silva Filho, em Porto Velho, na sede do Incra, teve como objetivo: 

(i) discutir a melhor forma de cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse da fazenda Arrobas/Só; Cacau, onde se localiza 
o acampamento de sem-terras denominado Canaã, no município de Ariquemes, conforme decisão prolatada no bojo do processo 0008545-
60.2006.822.0002, que apresenta João Arnaldo Tucci como requerente e Divino Silva de Souza e outros como requeridos. 

(ii) discutir a melhor forma de cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse da fazenda Riacho Doce, onde se localiza o 
acampamento de sem-terras Paulo Freire III, no município de Seringueiras, conforme decisão prolatada no bojo do processo 0001004-37.2011.822.0022, 
que apresenta Emerson Márcio de Peder e outro como requerente e Domingos Carvoeiro e outros como requeridos. 

Às fls. 42/54, a Ouvidoria Agrária Nacional, em resposta ao ofício 2847/2012, encaminhou cópias das providências adotadas 
referentes aos fatos ocorridos no dia 16/3/2012, na sede da fazenda Vitória, bem como no que concerne às ameaças sofridas pelas supramencionadas 
pessoas. 

O Ministério da Justiça, em resposta ao ofício 2843/2012, informou que as autoridades competentes para acompanhar o caso já foram 
informadas e que haviam reiterado o assunto à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e à Secretaria de Segurança Pública de 
Rondônia, órgãos que detêm atribuições para solicitar, formalmente, o apoio da Força Nacional de Segurança Púbica nos casos de grave pertubação ou 
ameaça à ordem pública local (fls. 57/91). 

Em resposta ao ofício 2849/2012, a 2ª Delegacia de Policia Civil de Ariquemes, por meio do ofício 2853/2ªDP/PC/RO, encaminhou: 
(i) Ocorrência Policial 1342/2012/2ªDP às fls.107/109; 
(ii) Carta Precatória 016/2012/2ªDP -Ariquemes/RO dirigida ao Sr. Delegado de Polícia da cidade de Ji-Paraná no Estado de 

Rondônia/RO com objetivo de colher declaração das vítimas (fls. 110/111); 
(iii) Relatório da Equipe GAMA (112/113). 
(iv) Cópia do ofício 2106/2012/2ªDP/ARQ/PC/RO, por meio do qual foi solicitado ao Instituto de Criminalística/Secrim que fosse 

encaminhada uma equipe até a Linha 19, km 17, Br 364 – Fazenda Vitória I, Zona Rural de Ariquemes – RO, para que fosse realizado exame de 
constatação de danos na propriedade (fls.114). 

Às fls.115/150, o Procurador-Geral da República, em atenção ao ofício 2846/2012, encaminhou cópias a este Parquet, informando 
que o Ministro da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tomaram ciência do presente Inquérito Civil Público. 

Despacho de prorrogação de prazo às fls.152/153. 
Despacho às fls. 154/158, com as seguintes diligências: 
1 – Junte-se ao presente feito cópias da manifestação acima especificada. 
2 – expeça-se ofício à 2ª Delegacia de Polícia de Ariquemes, acompanhando cópia da Ocorrência Policial 1342/2012, fls. 107/109, 

solicitando informações quanto a referida ocorrência, se foi instaurado procedimento investigatório, bem como as medidas adotadas no caso. 
Às fls. 159/170, manifestação deste Parquet, nos autos 0040056-47.2004.8.22.0002, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Ariquemes, requerendo sobrestamento do cumprimento da sentença e declínio da competência à 5ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de 
Rondônia, para que esta possa aguardar o julgamento definitivo da ação de anulação do título de propriedade e/ou oficiar o INCRA periodicamente 
questionando sobre o andamento das negociações com o proprietário (mensalmente ou bimestralmente). Subsidiariamente e por prudência, tais medidas 
podem ser adotadas pelo magistrado estadual[1]. 

Ofício 597/2014/AAC/ARG/PC/RO, às fls. 172/173, em resposta ao Ofício 770/2014/MPF/PRRO/GABBPRDC, informando que 
não foi instaurado procedimento investigatório, em torno da OP 1342/2012, bem como o encaminhamento da ocorrência à 3ª DP local, especializada na 
apuração de crimes contra o patrimônio. 

Ata de Reunião realizada no dia 14/3/2014, às fls. 175/176, na qual a questionou-se ao Procurador acerca da intervenção nos Autos 
00040056-47.2004.8.22.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes, oportunidade em o Procurador informou que o pedido de intervenção federal 
foi necessário em decorrência de e-mail recebido do Ouvidor Agrário Nacional no dia 16/9/2013, solicitando a interferência na referida ação de 
reintegração de posse. Ademais, o Parquet comprometeu-se apurar os fatos narrados nos presentes autos. 

Despacho às fls. 178/180, no qual foram determinadas as seguintes diligências: 
2 – oficiar a Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania (SESDEC), com fulcro no art. 8º, II, da LC 75/93, encaminhando cópia 

do ofício 3377/2012/SENASP-MJ direcionado à representante, solicitando esclarecimento acerca das providências adotadas por aquele órgão para apurar 
as ameaças perpetradas contra a cidadã Maria Ângela Simões Semeghini, bem como questionando sobre as medidas para assegurar a sua integridade 
física . Fixar prazo de 10 (dez) dias para a resposta. 

3 – oficiar a Secretaria Executiva do Ministro da Justiça, com fulcro no art. 8º, II, LC 75/93, encaminhando cópia do ofício 
3377/2012/SENASP-MJ direcionado à representante e questionando quais as providências adotadas para garantir a segurança da cidadã Maria Ângela 
Simões Semeghini, bem como o andamento do protocolo 08001.008502/2012-22. Aproveita-se o ensejo para comunicar que a requerente alega ser o 
Estado omisso em prestar-lhe a devida segurança. Fixar prazo de 10 (dez) dias para a resposta. 

4 – oficiar a Ouvidoria Agrária Nacional comunicando todas as providências adotadas por esta procuradoria, inclusive a intervenção 
na ação de reintegração de posse 0040056-47.2004.8.22.0002, e informando que até agora o INCRA não fez qualquer oferta formal à cidadã Maria 
Ângela Simões Semeghini para adquirir a área em conflito. Informar também que a cidadão vem recebendo ameaças de morte e que, segundo ela, o 
Estado é inerte em garantir sua segurança. Solicitar esclarecimentos. Fixar prazo de 10 (dez) dias para a resposta. 

5 – oficiar o INCRA, com fulcro no art. 8°, II, LC 75/93, solicitando: (i) esclarecer as medidas adotadas pela autarquia para resolver 
o conflito que envolve João Arnaldo Tucci, Maria Ângela Simões Semachini e as famílias acampadas do acampamento Canaã (antiga “Fazenda Arrobas”); 
(ii) questionar o motivo de ainda não haver proposta de compra formal da fazenda para resolver o conflito, conforme hipótese anteriormente ventilada 
em audiência realizada no bojo do processo 2004.41.00.004632-0, em trâmite na 5ª Vara Federal, e um dos motivos para intervenção na ação de 
reintegração de posse 0040056-47.2004.8.22.0002 que tramitava na 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes; (iii) outros esclarecimentos que achar 
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oportuno. Fixar prazo de 10 (dez) dias para a resposta. Os questionamentos devem ser respondidos individualmente e as informações prestadas devem 
ser comprovadas documentalmente. 

6 – oficiar a 3ª DP de Ariquemes, especializada na apuração de crimes contra o patrimônio, para, com fulcro no art. 8º, II, LC 75/93, 
solicitar informações sobre a instauração de procedimento investigatório, bem como as medidas adotadas no caso da ocorrência policial 1342/2012 
(anexo). Fixar prazo de 10 dias para a resposta. Encaminhar cópia da ocorrência e do ofício 597/2014/AAC/ARQ/PC/RO, da 1ª DP de Ariquemes. 

7 – a secretaria deverá diligenciar para saber qual foi a decisão do Juiz Estadual após a intervenção na ação de reintegração de posse 
0040056-47.2004.8.22.0002 que tramitava na 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes e o atual estágio do processo. Juntar cópia a este procedimento. 

8 – Definir todos os inquéritos sobre conflitos agrários que envolvam ameaça a integridade física de indivíduos ou coletividades como 
prioritários, assim como este. 

9 – Após 30 dias, com ou sem as respostas, voltem os autos conclusos. 
Respostas apresentadas às fls. 188/207. 
Despacho de prorrogação e diligências às fls. 221-223, determinando a reiteração dos ofícios encaminhados à Secretaria de Segurança 

e Defesa da Cidadania (ofício 2667/2014), à Secretaria Executiva do Ministro da Justiça (2668/2014) e à 3ª DP de Ariquemes (ofício 2671/2014). 
Certidão desta Secretaria informando que não foi necessário a reiteração dos ofícios 2667 e 2671/2014, de que tratam os itens 1 e 3 

do despacho de fl. 221-223, tendo em vista a chegada de suas respostas (fl. 269). 
Ofício 4251/2014 de reiteração do expediente já encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, questionando as 

providências adotadas para garantir a segurança da cidadã Maria Ângela Simões Semeghini, bem como o andamento do protocolo 08001.008502/2012-
22. 

Despacho determinando a juntada aos autos da Ata da 669ª Reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, 
realizada no dia 22 de julho de 2014, na sede do INCRA (fl. 272). 

Ata da 669ª Reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo à fl. 274-280. 
Despacho de prorrogação e diligências às fls. 281-286 (PR-RO-00018346/2015). 
Despacho 416/2016 (PR-RO-00014566/2016). 
À fl. 295 consta Ofício n. 2776/2016 desta PRDC dirigido ao Ministério da Justiça, reiterando o teor do Ofício n. 2668/2014, que 

tinha como objeto o conhecimento das providências adotadas para garantir a segurança da cidadã Maria Ângela Simões Semechini, bem como o 
andamento do protocolo 08001.008502/2012-22. 

Ofício resposta n. 555/2016/SE-MJ do Ministério da Justiça, encaminhando cópia de Memorando n. 56/2016/OUVSENASP 
(2806779), dentre outros anexos gravados em mídia (CD - acostado à fl. 299), em cujo expediente o chefe de gabinete da SENASP informa as providências 
adotadas pelo MJ, conforme teor a seguir: 

...Informamos que a questão apresentada pela senhora Maria Ângela Simões Semeghini, registrada sob o protocolo 
08001.008502/2012-22, foi encaminhada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia para conhecimento e providências, conforme ofícios 
nº 3376/2012/SENASP-MJ (2808695) e nº 2875/2014/GAB/SENASP/MJ (2808711), cujas cópias seguem anexas, tendo em vista a verificação de que o 
caso então narrado contemplava ações de competência dos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia, conforme Art. 144 da Constituição 
Federal. Ressaltamos que o segundo encaminhamento foi uma reiteração do primeiro, em atendimento à solicitação da parte interessada. Na oportunidade, 
informamos que foram encaminhadas à Senhora Maria Ângela Simões Semeghini respostas cientificando sobre os encaminhamentos realizados, assim 
como cópia de informações oriundas da Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, noticiando sobre as medidas adotadas 
no âmbito daquele órgão em relação à demanda, conforme descrito no MEMO/OAN/Nº16 (2808816). Esclarecemos que em atendimento ao disposto no 
despacho nº 3873/2016/SE (2794484), as informações estão sendo prestadas a essa Secretaria Executiva e não houve o envio de resposta diretamente ao 
órgão questionador, da mesma forma dos procedimentos adotados por ocasião dos questionamentos anteriores. 

Despacho 317/2017 (PR-RO-00019049/2017), determinando diligências. 
Cópias de expedientes que se encontravam soltos na contracapa do procedimento, referentes a informações prestadas pelo Ministério 

da Justiça e Cidadania (fls. 304-341). 
Ofício 2799/2017 PRDC expedido à Delegacia Regional de Ariquemes solicitando informações acerca do andamento do IPL 

511/2014, instaurado com base na Ocorrência Policial 1342/2012, no que tange à materialidade e identificação de autoria (fls. 342). 
Ofício 2798/2017 PRDC expedido à SESDEC/RO solicitando informações sobre as medidas adotadas no que tange ao protocolo 

08001.008502/2012-22, que cuida de ameaças de morte em razão de conflitos agrários no Estado (fls. 343). 
Ofício 2326/2017 da SESDEC pleiteando prazo de 30 (trinta) dias para responder (fls. 344). 
Ofício 475/2017 da Delegacia Regional de Polícia Civil de Ariquemes, em resposta à PRDC, informando que o expediente foi 

encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes para resposta (fls. 345, a numerar). No entanto, a resposta solicitada não veio a esta PR/RO. 
Ofício 2010/2018/PC-DPE encaminhando informações sobre conflitos agrários em Rondônia, número de homicídios e ações da 

segurança pública do Estado, mas não apresentando informações específicas sobre o que foi solicitado (fls. 346-356, a numerar). 
Despacho 193/2018 (PR-RO-00026214/2018) de prorrogação e determinando diligências. 
Despacho Saneador 276/2018 justificando a continuidade da tramitação do feito (PR-RO-00033464/2018). 
Ofício 1311/2019-PRDC dirigido ao Secretário de Segurança solicitando relatório detalhado acerca das medidas adotadas quanto à 

senhora Maria Ângela Simões Semeghini (fl. a enumerar). 
Impresso de correio eletrônico (e-mail), confirmando o recebimento do expediente pela SESDEC (fl. a anumerar). 
Ofício 1312/2019-PRDC dirigido à 1ª Delegacia de Polícia de Ariquemes solicitando informações sobre o teor do ofício 2799/2017 

- cópia do IP 511/2014 – Oc. Pol. 1342/2012 – (fl. a enumerar). 
Impresso de correio eletrônico (e-mail) enviando o sobredito expediente à 1ª Delegacia de Ariquemes (fl. a anumerar). 
Despacho 532/2019 (PR-RO-00021883/2019) de prorrogação e determinando diligências. 
Despacho Saneador 651/2019 justificando a continuidade da tramitação do feito (PR-RO-00026559/2019). 
Despacho 546/2019 determinando a juntada de cópia eletrônica do Manual de Possibilidades de Atuação, em casos de Ameaças 

contra Defensores de Direitos Humanos no Campo, elaborado pelo GT Reforma Agrária (PR-RO-00022970/2019). 
Ofício 4147/2019/SESDEC-GAB PR-RO-00022808/2019), em resposta ao ofício 1311/2019-PRDC, em que o Secretário da SESDC 

informa que a atual gestão tomou posse no corrente ano e não localizou nos arquivos desta Secretaria as providências adotadas em relação aos Ofícios 
3376/2012/SENASP/MJ e 2875/2014/GAB/SENASP/MJ, impossibilitando uma resposta satisfatória. 
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Ofício 2674-2019-PRDC-MPF-PRRO requisitando informações junto à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes (PR-RO-
00030632/2019). 

Ofício 29/2019/1ª DP/GAB/PRC/RO, em resposta ao ofício 2674-2019-PRDC, em que o Delegado Titular da 1ª Delegacia de Polícia 
Civil de Ariquemes informa que as diligências empreendidas no Inquérito Policial 511/2014 foram exauridas, sem que houvesse elucidação de autoria 
delitiva, contudo, aguarda o cumprimento da oitiva de uma testemunha (Padre Vital Corbellini), informando que, caso tal diligência reste infrutífera, os 
autos serão arquivados (PR-RO-00035163/2019). 

Com a juntada da documentação mais recente, vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Analisando os autos verifica-se que o feito não merece prosperar. A presente investigação objetivou averiguar ocorrências de ameaças 

às vidas e outros direitos fundamentais indisponíveis de João Arnaldo Tucci e Maria Ângela Simões Semeghini, na qualidade de proprietários do imóvel 
conhecido como “Fazenda Cruzeiro”, localizada no município de Ariquemes, cuja representação narrou que tais ameaças supostamente decorriam da 
disputa envolvendo litígios fundiários sobre o imóvel rural referido. 

As providências extrajudiciais embrionárias adotadas por este Parquet cuidaram de dar imediata ciência dos fatos ao Ministério da 
Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

Com efeito, especificamente quanto à proteção das sobreditas vítimas, o Ministério da Justiça informou (vide Ofício 555/2016/SE-
MJ e Memorando n. 56/2016/OUVSENASP) que a questão apresentada pela senhora Maria Ângela Simões Semeghini fora registrada sob o protocolo 
08001.008502/2012-22 e devidamente encaminhada (e reiterada) à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia para conhecimento e 
providências, conforme ofícios 3376/2012/SENASP-MJ (2808695) e 2875/2014/GAB/SENASP/MJ (2808711), em razão de que o caso então narrado 
contemplava ações de competência dos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia, conforme Art. 144 da Constituição Federal, inclusive, aquele 
Ministério deu ciência das referidas providências à senhora Maria Ângela Simões Semeghini, além do envio de cópias de informações oriundas da 
Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

No mesmo sentido, em âmbito local, foram empreendidas diligências, visando acompanhar o desfecho de Inquérito Policial 511/2014, 
instaurado junto à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, instaurado com base na Ocorrência Policial 1342/2012, de maneira que a Autoridade 
Policial informou mais recentemente que as diligências constantes daquele apuratório policial restaram exauridas, sem que houvesse elucidação de autoria 
delitiva, contudo, aguarda o cumprimento da oitiva de uma testemunha (Padre Vital Corbellini), informando que, caso tal diligência reste infrutífera, o 
arquivamento dos autos será solicitado junto ao juízo competente (PR-RO-00035163/2019). 

Dessarte, constata-se o exaurimento do objeto central do presente apuratório - verificar as providências adotadas pelo Poder Pública 
para fazer frente às ameaças que teriam sofrido -, aliado ao fato de que não houve nenhuma representação ou notícia posterior por parte das pessoas 
supramencionadas que justifique a continuidade da tramitação do expediente por meio de Inquérito Civil, tendo em vista não haver necessidade de 
diligências investigatórias, tampouco de medidas que desafiem Recomendação e/ou Termo de Ajustamento de Conduta. 

Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85. 
Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução 87 do 

CSMPF, 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). 

Tendo em vista que o presente Inquérito Civil fora instaurado mediante representação, aplique-se, ao (s) representante (s) e ao (s) 
representado (s), as disposições do art. 17, §§ 1º e 3º, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010, bem como do art. 9º, § 2º, da Lei 7.347/85, preferencialmente 
via correio eletrônico. 

Considerando o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, encaminhe-se 
o presente despacho também para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado possa recorrer 
do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos ao NAOP-PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 62, IV, da LC 75/93, 9º, § 1º, da Lei 7.347/85, 17, § 2º, da Resolução CSMPF 87/2010 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012, apenas 
no formato eletrônico, por força do caráter provisório e excepcional da realização de teletrabalho (Portaria PGR 76/2020). 

Considerando os termos do Informativo SEJUD 09/2020, promova-se a tramitação eletrônica do presente procedimento físico 
enquanto durar a vigência da Portaria PGR 76/2020, executando-se todas as providências necessárias para tanto, cuidando-se de inserir Despacho 
Simplificado nos autos, com o seguinte teor: “Em conformidade com as orientações contidas no Informativo SEJUD nº 09/2020 (Instrução eletrônica de 
procedimentos físicos, durante a vigência da Portaria PGR 76/2020), registro que o presente expediente físico encontra-se excepcionalmente sob 
tramitação eletrônica, face ao estabelecimento de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)”. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-JOI-SC-00004154-2020| 
PORTARIA Nº 19, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procuradora República que subscreve, considerando o teor do Procedimento 

Preparatório nº 1.33.005.000628/2019-87, resolve instaurar inquérito civil, indicando, em cumprimento do art. 4º da Resolução nº 23/2007, do CNMP: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
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b) Descrição do fato: construção de rancho de pesca em área de preservação permanente, na Rua Ademar José da Rosa, às margens 
do rio, no Município de Balneário Barra do Sul. 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: a apurar. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Eduardo Augusto Hostim. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 

 
TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-JOI-SC-00004170-2020| 
PORTARIA Nº 28, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que subscreve, considerando o teor do Procedimento Preparatório nº 

1.3..005.000835-31, resolve instaurar inquérito civil, indicando, em cumprimento do art. 4º da Resolução nº 23/2007, do CNMP: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: ligações elétricas efetuadas para não indígenas que não constam no rol de ocupantes de boa-fé das terras 

indígenas da região. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Edivaldo Schumacher, CPF 497.233.759-15 e outros. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Fundação Nacional do Índio – Funai. 

 
TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-JOI-SC-00004158-2020| 
PORTARIA Nº 29, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve, considerando o vencimento do prazo para 

conclusão do procedimento nº 1.33.005.000642/2019-81, resolve instaurar inquérito civil, indicando, em cumprimento do art. 4º da Resolução nº 23/2007, 
do CNMP: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 
Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: desmatamento e venda irregular de terrenos da União, na Ilha Grande, em São Francisco do Sul/SC. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Renato Aurelio Sansão, CPF 102.794.749-20. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Roseli Tavares Gonçalves, CPF 057.654.789-13. 

 
 TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 

 Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00005887-2020| 

PORTARIA Nº 18, DE 12 DE MAIO DE 2020 
 

Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000564/2020-21. 
 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando os eventos narrados na Notícia de 
Fato nº 1.34.012.000564/2020-21 autuada com a finalidade de apurar eventuais atos de improbidade administrativa praticados, em tese, por servidor 
lotado na Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, DECIDE, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, 
e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando: 1) afixação de 
cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 15 (quinze) dias (conforme art. 126, c/c art. 232, II e III, 
do CPC); e 2) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos 
termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP. Fica designada a servidora Patrícia Formozinho Belato, lotada nesta unidade, para funcionar neste apuratório 
civil, sem prejuízo de outro servidor em substituição. 

 
JULIANA MENDES DAUN FONSECA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00002444-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
 Procedimento Preparatório 1.34.024.000161/2019-18 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, em especial as previstas no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, bem como nos arts. 2º e 
6º, inciso VII, alínea “d”, e inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 
interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar n° 75/93, 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; 
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CONSIDERANDO que o município de Ribeirão do Sul, sistematicamente, deixou de atender a requisições ministeriais e não 
apresentou as informações requisitadas por meio dos Ofícios 861/2019, 15/2020 e 165/2020-AMMM/PRM; 

CONSIDERANDO que no último expediente enviado pelo MPF constou a advertência que a omissão poderia configurar a prática do 
crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/1985 mas, ainda assim, a inércia se manteve; 

CONSIDERANDO que, com o intuito de solucionar o impasse de forma menos gravosa, foi determinada a realização de contato com 
o município de Ribeirão de Sul para esclarecer a situação e seus potenciais desdobramentos, inclusive na seara criminal; 

CONSIDERANDO que, em razão disso, foi mantido contato telefônico e, após este, cópia dos ofícios foi encaminhada para servidora 
do município e para a prefeita mas, ainda assim, até o presente momento nenhuma resposta foi encaminhada a esta Procuradoria da República; 

CONSIDERANDO que, esgotadas as possibilidades de resolução consensual, foi determinada a adoção de providências de natureza 
criminal para apurar a conduta de ELIANA MARIA RORATO MANSO, medida esta que, a todo custo, tentou-se evitar; 

CONSIDERANDO, todavia, que tal medida não supre a necessidade da apresentação das informações e documentos requisitados nos 
Ofícios 861/2019, 15/2020 e 165/2020-AMMM/PRM e que é inexplicável a resistência do município de Ribeirão do Sul em dar cumprimento à requisição 
ministerial, impende adotar providências com esta finalidade; 

RESOLVE, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/93, RECOMENDAR à Prefeita do município de Ribeirão do 
Sul que encaminhe a esta Procuradoria da República cópia integral do Procedimento Administrativo de licitação cujo objeto consiste na construção do 
Espaço Cultural do Município, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 833195/2016/MINC/CAIXA e do relatório de execução físico-
financeiro do respectivo contrato, bem como esclareça os motivos que resultaram no atraso da conclusão da obra e se foram cedidos funcionários 
contratados pelo Município, equipamentos e materiais de propriedade da municipalidade (ex. cavaletes e andaimes), para a execução da obra. 

Fixa-se o prazo de dez dias úteis para informar a este Órgão Ministerial o acatamento desta Recomendação e para que sejam 
encaminhados os documentos e informações solicitados . 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte, ainda, que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários 
quanto às providências aqui indicadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas 
e ações judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, bem como, ainda, vir a ser responsabilizados por eventuais 
danos materiais e/ou morais suportados pela Administração Pública. 

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação ao agente mencionado acima ou outros, bem como em relação aos entes públicos 
com responsabilidade e competência no objeto. 

Dessa forma, a sistemática negativa, além das medidas de natureza criminal já determinadas, pode ensejar a responsabilização civil e 
administrativa do responsável pela omissão, bem como justificar a adoção de medidas judiciais voltadas à obtenção coercitiva dos documentos e 
informações requisitados, o que, é de se esclarecer, não configura o intuito deste órgão ministerial mas, se mantida a evidente resistência intransponível, 
outra não será a alternativa encontrada para resolver a situação. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução n° 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

Por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 5ª CCR, 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00016779-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato n° 1.35.000.000354/2019-00. Objeto: Apuração eventual 
necessidade de tomar providências para suspender/cancelar o Diretório Regional 
do PARTIDO PODEMOS. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento no art. 129, 
VI, da Constituição Federal, e no art. 75, da Lei Complementar nº 75/93, e na Portaria PGR/MPF nº 692, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-Geral 
da República: 

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

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público "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"; 

VEM DETERMINAR A CONVERSÃO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
ELEITORAL, em virtude das seguintes razões. 

O presente PPE foi instaurado pela Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe a partir de remessa de decisão proferida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Sergipe – TRE/SE, a qual julgou não prestadas as contas do PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE- PHS - (atual 
PODEMOS) Diretório Regional. A prestação de contas refere-se ao exercício financeiro de 2016. 

Essa Procuradoria Regional Eleitoral determinou o arquivamento do feito, com a consequente remessa para a Procuradoria-Geral 
Eleitoral para o ato revisional, por entender que a conduta poderia configurar ato de improbidade administrativa, todavia “no caso, a agremiação não 
recebeu verba do Fundo Partidário, de sorte que não há a possibilidade de o ato ser caracterizado como ímprobo”, bem como que como por não haver 
“elementos suficientes à caracterização, nem mesmo em tese, de qualquer conduta irregular”, porquanto “não se vislumbrados autos quaisquer condutas 
que importem, em princípio, em prática de lituosa. Prima facie, o que o correu foi desídia do dirigente partidário em apresentar as contas do partido”. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral deixou de homologar o arquivamento, tendo em vista "a necessidade de retorno dos autos à origem 
para que seja analisada a viabilidade de ajuizamento de ação para a suspensão do órgão partidário regional do Partido PODEMOS até a regularização da 
prestação de contas, uma vez que o incorporador sucede todos os direitos e obrigações do partido incorporado". 

Em decorrência, a notícia de fato retornou a essa Procuradoria Regional Eleitoral. 
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Pois bem. Importante registrar que ESSA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL ARQUIVOU A PRESENTE NOTÍCIA DE 
FATO PORQUE, NA ÉPOCA (março de 2019), A SUSPENSÃO DO DIRETÓRIO REGIONAL ERA CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA, DE 
MANEIRA QUE NÃO ERA NECESSÁRIA UMA AÇÃO PRÓPRIA PARA CONSEGUIR ESSA FINALIDADE. 

Nada obstante, na ADIN 6032, o Ministro Gilmar Mendes deferiu liminar para o fim de assegurar "que tal penalidade somente pode 
ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 
9.096/1995". Confira-se: 

"Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, 
§3º,Lei9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE23.432/2014; do art. 48, caput e§ 
2º, da Res./TSE 23.546/2017; edo art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do 
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não 
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de 
suspensão de registro,nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995" (grifou-se). 

O Plenário referendou, por maioria, esse posicionamento, em julgado que restou assim ementado: 
"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Prestação de contas de partido político. 3. Sanção de suspensão do órgão regional ou zonal 

que tenha as contas julgadas não prestadas. Sanção prevista no art. 47, caput e§ 2º, da Res./TSE 23.432/2014; no art. 48, caput e § 2º, da 
Res./TSE23.546/2017; e no art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018. 4. Ação julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à 
Constituição". 

Nessa linha, e diante da impossibilidade imediata de suspensão do diretório regional, cabe observar o disposto no art. 28 da Lei 
9.096/95, a saber: 

"Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto 
do partido contra o qual fique provado: 

I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira; 
II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros; 
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral; 
IV - que mantém organização paramilitar. 
1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa. 
2º O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de 

representação do Procurador-Geral Eleitoral. 
3º O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo Partidário, nem qualquer outra punição como 

conseqüência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. (Incluído pela Lei nº 9.693, de 1998) 
4º Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições 

devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária. (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 

5º Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, 
recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

6º O disposto no inciso III do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar contas ao 
Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais 
ou municipais. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

A despeito do §6º acima transcrito estabelecer que o cancelamento (embora o art. 83 acima transcrito determinasse a suspensão), em 
caso de Diretório Regional que permanecer omisso em prestar contas, não se aplica em relação ao diretório regional (situação em baila), a liminar 
transcrita, por outro lado, determina exatamente a aplicação desse dispositivo, de maneira que outra saída não resta para suspender (art. 83, II, da 

Resolução TSE 23.553/2017) a inscrição do partido omisso senão tomar medidas judicias com base no citado dispositivo. 
Por fim, cabe firmar a atribuição dessa Procuradoria Regional Eleitoral para ingressar com eventual medida judicial visando a 

suspensão, haja vista que as contas dos Diretórios Regionais são apresentadas diretamente ao TRE/SE (e não junto a um Juiz Eleitoral, que apenas analisa 
as contas de Diretórios Municipais), nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95: 

"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho 
do ano seguinte. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019) 

1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais 
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais". 

Por fim, e conforme consignado pela douta PGE, "o PHS foi incorporado ao partido PODEMOS, por meio de decisão proferida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral em 19 de setembro de 2019 (PET nº 0602013-84.2018.6.0000)", de maneira que é necessária a análise da "viabilidade de 
ajuizamento de ação para a suspensão do órgão partidário regional do Partido PODEMOS até a regularização da prestação de contas". 

Diante do exposto, determino seja instaurado um procedimento preparatório eleitoral, nos termos do art. 2º, da Portaria nº 692/2016, 
a fim de adoção de providência para suspender o diretório regional PARTIDO PODEMOS, encaminhando-se os presentes ao Setor Extrajudicial da 
PR/SE, para fins de autuação como Procedimento Preparatório Eleitoral vinculada à PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. 

Publique-se a presente portaria na imprensa oficial, nos termos do art. 5º, §1º, I, da Portaria PGR/MPF Nº 692/20161. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00002898-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 13 DE MAIO DE 2020 
 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. 
 

O Ministério Público Federal no exercício de suas atribuições constitucionais (artigo 129 da Constituição da República) e legais 
(artigos 5º e 6º da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993), notadamente o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso VIII, da Constituição 
Federal; e 
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CONSIDERANDO que, nos autos da Notícia de Fato n. 1.36.001.000104/2020-58, há evidências de que a Universidade Federal do 
Tocantins (UFT), Campus de Araguaína, não vem observando o disposto no artigo 7º-A da Lei n. 9.394/96, que dispõe sobre a forma de prestação 
alternativa no caso escusa de consciência de aluno, ante a constatação das respostas dadas pela Diretoria do Campus nos autos desse expediente; 

CONSIDERANDO que a escusa de consciência é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, 
estritamente vinculado à dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o prazo de 2 anos, previsto na legislação referida, para que as instituições pudessem se adaptar às medidas 
por ela estabelecidas, já transcorreu sem com que a UFT, Campus de Araguaína, tenha observado as suas prescrições; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para investigar o descumprimento do disposto no artigo 7º-A da Lei n. 9.394/96 por parte 
da UFT, Campus de Araguaína. 

Assim, DETERMINA: 
(a) seja autuado o inquérito civil, com base nos documentos e anexos referidos; 
(b) seja o feito secretariado pelo servidor Eduardo Rezende Ferreira, Técnico do Ministério Público da União, matrícula nº 25836; 
(c) seja publicada a Portaria no Diário do Ministério Público Federal eletrônico e por meio de fixação no local de costume desta 

unidade; 
(d) seja comunicada ao Órgão de Coordenação e Revisão respectivo a instauração do presente Inquérito Civil. 

 
ERON FREIRE DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00002900-2020| 
PORTARIA Nº 59, DE 13 DE MAIO DE 2020 

 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
 

O Ministério Público Federal no exercício de suas atribuições constitucionais (artigo 129 da Constituição da República), legais 
(artigos 5º e 6º da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993) e daquelas dispostas no artigo 8º da Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, notadamente a proteção dos interesses da comunidade indígena; e 

CONSIDERANDO que, nos autos Notícia de Fato n. 1.36.001.000018/2020-45, comunidades indígenas reivindicam a instalação de 
orelhões (TUP) em aldeias da Terra Indígena Krahô (Municípios de Goiatins e de Itacajá), nos termos do Ofício n. 130/2018 FUNAI (Documento 1, 
páginas 306-307); 

CONSIDERANDO que as concessionárias de energia elétrica do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) têm a obrigação de 
assegurar a instalação de orelhões em aldeias indígenas, conforme disposto no Decreto n. 9.619/2018, e ainda a essencialidade desse tipo de serviço 
público; 

CONSIDERANDO que as informações prestadas, nos autos da Notícia de Fato referida, dão conta de que o procedimento de 
instalação encontra-se em desenvolvimento, tendo sido obstado por conta das restrições impostas pela pandemia da COVID; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar a instalação de orelhões (TUP) nas aldeias indígenas 
Krahô, conforme solicitação no Ofício n. 130/2018 da FUNAI. 

Assim, DETERMINA: 
(a) seja autuado o procedimento administrativo, com base nos documentos e anexos referidos; 
(b) seja o feito secretariado pelo servidor Eduardo Rezende Ferreira, Técnico do Ministério Público da União, matrícula nº 25836; 
(c) seja publicada a Portaria no Diário do Ministério Público Federal eletrônico e por meio de fixação no local de costume desta 

unidade; 
(d) seja comunicada ao Órgão de Coordenação e Revisão respectivo a instauração do presente Procedimento Administrativo. 

 
ERON FREIRE DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00007823-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 107, DE 8 DE MAIO DE 2020 

 
Inquérito Civil n° 1.36.001.000214/2018-03. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar eventual descumprimento, por parte das empresas delegatárias do 
serviço público de transporte rodoviário interestadual que atuam no Município de Araguaína/TO, às regras previstas no art. 32, incisos I e II, da Lei n.º 
12.852/2013. 

O procedimento foi instaurado a partir de representação apresentada à Procuradoria da República no Município de Araguaína/TO, 
através da qual o Diretório Acadêmico da Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Araguaína, ora representante, apontou, em síntese, que as 
empresas de transporte rodoviário interestadual daquele Município estariam desrespeitando a Lei n.º 12.852/2013, quanto à emissão de passagens gratuitas 
para jovens de baixa renda beneficiários do Programa ID Jovem. 

Visando à instrução dos autos, oficiou-se à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para que prestasse informações 
sobre os fatos narrados pelo representante. 

Em resposta datada de outubro de 2018, a Agência Destacou que o Decreto n.º 8.537/2015 regulamenta a Lei n.º 12.852/2013, 
dispondo, em seu art. 13, que devem ser reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional 
de transporte interestadual de passageiros e duas vagas com desconto mínimo de 50% (cinquenta por cento), a serem utilizadas depois de esgotadas as 
vagas gratuitas. 

Além disso, a Agência asseverou que, caso a empresa prestadora do transporte rodovidário interestadual de passageiros disponibilize 
veículos de serviço diferenciado nos horários previstos apenas para os convencionais, será igualmente obrigada a conceder os benefícios em questão. 

A ANTT esclareceu, também, que a não disponibilização dos assentos previstos para transporte gratuito e com desconto no valor da 
passagem, na quantidade e prazo estabelecidos na legislação específica, configura infração tipificada no art. 1º, III, alíneas “m” e “n” da Resolução ANTT 
n.º 233/2003 (Códigos 313 e 314). 
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Encaminhou, ainda, relatório extraído do Sistema de Multas da ANTT (SISMULTAS), de modo a comprovar a existência de 
fiscalização quanto ao cumprimento da Lei n.º 12.852/2013. 

Com o objetivo de aclarar melhor os fatos apurados, oficiou-se, ainda, a todas as empresas de transporte interestadual que operam no 
Município de Araguaína/TO, das quais as seguintes apresentaram resposta: Bueno Viagens Eireli (fls. 91/161 e 1240/1311); Realsul Transportes (fls. 
166/385); Expresso Satélite Norte (fls. 386/540); Viação Novo Horizonte Ltda (fls. 611/618); Real Maia Transportes (fls. 695/1125); JJ Tur Transporte 
e Turismo Eireli – ME (fls. 1126/1234); Lopestur (fls. 1235/1239); Bento e Fragoso Transporte de Passageiros e Serviços de Freteamento (fls. 1299/1311); 
Viação Araguaína Eireli – ME, sucessora da Madalena Vaz dos Santos – ME (fls. 1312/1320); Fabbitur Transportes e Turismo Ltda-ME (fls. 1321/1349); 
Viação Xavante Ltda (fls. 1350/1365); Jamjoy Viação Ltda (fls. 1366/1388); Transbrasilana Transportes e Turismo Ltda (fls. 1389/1400); Viação 
Transaraxá Eireli (fls. 1401/1407); e Viação Novo Horizonte (fls. 1408/1415). 

De mais a mais, oficiou-se novamente à ANTT, requisitando que juntasse aos autos relatório extraído do SISMULTAS referente ao 
ano de 2019, bem como ao Procon, requisitando que prestasse informações acerca da existência de reclamações consumeristas acerca do não 
fornecimento, pelas empresas de transporte interestadual, das passagens gratuitas e com desconto referentes ao ID Jovem. 

O Procon apresentou resposta, esclarecendo que, com relação ao tema apurado nestes autos, foi registrada uma reclamação no ano de 
2019, a qual restou arquivada após a ausência das partes na audiência de conciliação. 

Ademais, a ANTT também atendeu ao que fora requisitado, encaminhando cópia do relatório extraído do SISMULTAS referentes à 
não disponibilização dos assentos previstos para transporte gratuito e com desconto no valor da passagem, na quantidade e prazo estabelecidos na 
legislação específica, referente ao ano de 2019. 

Por fim, providenciou-se contato com o representante, para que informasse se persisita a dificuldade na aquisição de passagens 
gratuitas e com desconto referentes ao Programa ID Jovem, todavia, não foi apresentada resposta. 

Nesse contexto, entendeu a Procuradoria da República no Município de Araguaína/TO pelo declínio de atribuição do feito, razão pela 
qual vieram os autos a esta Procuradoria. 

É o relatório. 
O caso é de arquivamento. 
Observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno do suposto descumprimento, por parte das empresas de transporte interestadual, 

quanto à obrigatoriedade de fornecer passagens gratuitas a jovens de baixa renda, nos termos da Lei n.º 12.852/2013. 
Das diligências empreendidas nos autos, verifica-se que a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem atuado efetivamente no 

sentido de dar cumprimento à Lei n.º 12.852/2013, com a aplicação de multa às empresas que agem irregularmente, conforme se verifica dos relatórios 
do SISMULTAS juntados aos autos. 

Além disso, as informações constantes dos autos não foram suficientes a demonstrar que o problema relatado na respresentação inicial 
persiste e atingiu outras pessoas. 

Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público Federal, por 
meio do Procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85. 

Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da Resolução 
n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou 
documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a adoção 
das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, fazendo-o 
fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste 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. 

Se o representante não for localizado, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.° 23, de 17 de setembro 
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos 
ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de publicação 
na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 

Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, na forma do 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, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se) 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados à 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadao 
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