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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00278194-2020| 
ATA DA SEPTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2020 

 
Aos vinte e um dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, em sessão extraordinária eletrônica, realizada conforme o art. 15 do 

Regimento Interno da 2ª CCR; convocada e presidida pelo Coordenador Dr. Carlos Frederico Santos, da qual participaram os membros Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, o colegiado apreciou os seguintes feitos: 

 
Relator: Dr. Carlos Frederico Santos 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
001. Processo: JF/CHP/SC-5000676-

79.2018.4.04.7210-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3528/2020 Origem: GABPRM1-RRG - 
RENATO DE REZENDE 
GOMES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO APÓS O 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSOS EM CURSO NA ENTRADA EM 
VIGOR DA LEI N° 13.964/2019. POSSIBILIDADE. ART. 5°, INC. LX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. TRF4. 
APLICAÇÃO. FASE RECURSAL. PREMISSAS CONSTRUÍDAS EM LINHAS 
HERMENÊUTICAS. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA 
INSTÂNCIA SUPERIOR. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA 
ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM FACE DE PROCURADOR 
REGIONAL DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO 
JUDICIAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO DESENHO 
DO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 66, 68 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N° 75/93. 
CONFLITO NEGATIVO NÃO CONHECIDO.  

Deliberação: Após o voto da relatora, Dra. Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, o Dr. Carlos Frederico 
Santos proferiu voto divergente não conhecendo do conflito negativo de atribuição, no que 
foi seguido pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo não conhecimento 
do conflito com a devolução dos autos ao Procurador da República oficiante, nos termos 
do voto do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora. 

 
002. Processo: JF/CHP/SC-5000925-

64.2017.4.04.7210-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3529/2020 Origem: GABPRM1-RRG - 
RENATO DE REZENDE 
GOMES  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO APÓS O 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSOS EM CURSO NA ENTRADA EM 
VIGOR DA LEI N° 13.964/2019. POSSIBILIDADE. ART. 5°, INC. LX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. TRF4. 
APLICAÇÃO. FASE RECURSAL. PREMISSAS CONSTRUÍDAS EM LINHAS 
HERMENÊUTICAS. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA 
INSTÂNCIA SUPERIOR. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA 
ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM FACE DE PROCURADOR 
REGIONAL DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO 
JUDICIAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO DESENHO 
DO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 66, 68 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N° 75/93. 
CONFLITO NEGATIVO NÃO CONHECIDO.  

Deliberação: Após o voto da relatora, Dra. Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, o Dr. Carlos Frederico 
Santos proferiu voto divergente não conhecendo do conflito negativo de atribuição, no que 
foi seguido pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo não conhecimento 
do conflito com a devolução dos autos ao Procurador da República oficiante, nos termos 
do voto do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora. 

 
003. Processo: JF/CRI/SC-5000753-

09.2018.4.04.7204-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3531/2020 Origem: GABPRM3-PM - 
PATRICIA MUXFELDT 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO APÓS O 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSOS EM CURSO NA ENTRADA EM 
VIGOR DA LEI N° 13.964/2019. POSSIBILIDADE. ART. 5°, INC. LX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. TRF4. 
APLICAÇÃO. FASE RECURSAL. PREMISSAS CONSTRUÍDAS EM LINHAS 
HERMENÊUTICAS. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA 
INSTÂNCIA SUPERIOR. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA 
ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM FACE DE PROCURADOR 
REGIONAL DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO 
JUDICIAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO DESENHO 
DO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 66, 68 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N° 75/93. 
CONFLITO NEGATIVO NÃO CONHECIDO.  

Deliberação: Após o voto da relatora, Dra. Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, o Dr. Carlos Frederico 
Santos proferiu voto divergente não conhecendo do conflito negativo de atribuição, no que 
foi seguido pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo não conhecimento 
do conflito com a devolução dos autos ao Procurador da República oficiante, nos termos 
do voto do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora. 

 
004. Processo: JF/CRI/SC-5003316-

78.2015.4.04.7204-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3530/2020 Origem: GABPRM3-PM - 
PATRICIA MUXFELDT 

 
Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO APÓS O 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSOS EM CURSO NA ENTRADA EM 
VIGOR DA LEI N° 13.964/2019. POSSIBILIDADE. ART. 5°, INC. LX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. TRF4. 
APLICAÇÃO. FASE RECURSAL. PREMISSAS CONSTRUÍDAS EM LINHAS 
HERMENÊUTICAS. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA 
INSTÂNCIA SUPERIOR. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA 
ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM FACE DE PROCURADOR 
REGIONAL DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO 
JUDICIAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO DESENHO 
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DO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 66, 68 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N° 75/93. 
CONFLITO NEGATIVO NÃO CONHECIDO.  

Deliberação: Após o voto da relatora, Dra. Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, o Dr. Carlos Frederico 
Santos proferiu voto divergente não conhecendo do conflito negativo de atribuição, no que 
foi seguido pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo não conhecimento 
do conflito com a devolução dos autos ao Procurador da República oficiante, nos termos 
do voto do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora. 

 
005. Processo: 1.29.014.000059/2020-27 - Eletrônico  Voto: 3532/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LAJEADO-RS  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO 

DA DENÚNCIA. PROCESSOS EM CURSO NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 
13.964/2019. POSSIBILIDADE. ART. 5°, INC. LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. TRF4. APLICAÇÃO. FASE RECURSAL. 
PREMISSAS CONSTRUÍDAS EM LINHAS HERMENÊUTICAS. COMPETÊNCIA. 
SUSPENSÃO DO PROCESSO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. REMESSA AO JUÍZO DE 
PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PROCURADOR 
DA REPÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO EM FACE DE 
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO DA 
ATUAÇÃO JUDICIAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO 
DESENHO DO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 66, 68 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N° 
75/93. CONFLITO NEGATIVO NÃO CONHECIDO.  

Deliberação: Após o voto da relatora, Dra. Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, o Dr. Carlos Frederico Santos 
proferiu voto divergente não conhecendo do conflito negativo de atribuição, no que foi seguido 
pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo não conhecimento do 
conflito com a devolução dos autos ao Procurador da República oficiante, nos termos do voto 
do Dr. Carlos Frederico Santos, vencida a relatora. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da Republica 

Titular 
 

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
Subprocurador-Geral da Republica 

Titular 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00011475-2020| 

PORTARIA Nº 27, DE 14 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, II e VI da Constituição Federal, 
Considerando que o MPF é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando que o MP é instituição constitucionalmente incumbida da promoção dos direitos fundamentais (art. 127, CF) e deve 

atuar para reconhecer e promover os direitos à igualdade, à diversidade e à não-discriminação por motivos de raça; 
Considerando as informações contidas no Procedimento Administrativo de acompanhamento de Instituições nº 

1.10.000.000157/2020-95, que acompanha a implementação de comissões de verificação de cotas raciais na UFAC e no IFAC; 
Considerando as informações contidas no ofício nº 197/2020/REITORIA/UFAC, na qual a referida Instituição afirma impossibilidade 

de atender à Recomendação nº 16, de 22 de maio de 2020; 
Considerando as informações contidas no ofício nº 172/2020/REITORIA-IFAC, que acata a Recomendação nº 15, de 22 de maio de 

2020; 
Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou 

instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (art. 8º da Resolução CNMP 174/2017), 
resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar a implementação de comissão de verificação de cotas 

raciais na UFAC. 
 

LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadao 
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##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00011474-2020| 
PORTARIA Nº 28, DE 22 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, II e VI da Constituição Federal, 
Considerando que o MPF é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando que o Programa Federal de Assistência e Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), instituído por meio da Lei 

nº 9.807/99, regulamenta a forma de acesso e a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal na implementação de Programas de 
Proteção; 

Considerando que a Lei Estadual nº 1.484/03 criou o PROVITA/Acre, com a finalidade de assegurar medidas de proteção requeridas 
por vítimas, testemunhas e familiares de vítimas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação 
policial ou processo criminal, no âmbito do Estado do Acre; 

Considerando que o PROVITA/Acre também abrange a proteção de vítimas e testemunhas envolvidas em crimes federais, o que 
demonstra o interesse federal para tratar do tema; 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou 
instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (art. 8º da Resolução CNMP 174/2017), 

resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar as medidas de manutenção do PROVITA no Estado do 
Acre. 

Desde logo, determino a expedição de ofício à Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Mulheres do Acre (SEASDHM), 
para que informe, no prazo de 15 dias: 

(1) a justificativa para o planejamento de extinção do PROVITA no Estado do Acre e para que também explique de que modo eventual 
extinção pretende ser realizada, considerando que o Programa foi criado por Lei Estadual e, em princípio, somente assim poderá ser extinto; 

(2) em caso de extinção do PROVITA, de que maneira será assegurada a proteção daquelas pessoas já inseridas no programa e como 
ocorrerá a proteção de outras vítimas e testemunhas futuramente. 

Encaminhe-se cópia desta portaria. 
 

LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00011473-2020| 
PORTARIA Nº 29, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, II e VI da Constituição Federal, 
Considerando que o MPF é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando que é função institucional do MP defender os direitos e interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos das 

populações indígenas (art. 129, inciso V da Constituição Federal e art. 6º, inciso VII, "c", da Lei Complementar 75/1993); 
Considerando que a Lei n. 1.492, de 19 de fevereiro de 2003, criou o Conselho Estadual Indígena – CEI, órgão consultivo e 

deliberativo do Governo do Estadual do Acre, vinculado ao Gabinete Civil do Governador; 
Considerando que o CEI, na forma da lei, deve congregar representantes dos povos indígenas do Acre e de instituições governamentais 

e não-governamentais, visando discutir, planejar e elaborar projetos e programas a serem consubstanciados em políticas públicas de interesse dos povos 
indígenas no âmbito estadual; 

Considerando que não há notícia da efetiva implementação do referido conselho, de modo que sua possível ausência impacta 
diretamente no bem-estar das comunidades indígenas no Estado. 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou 
instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (art. 8º da Resolução CNMP 174/2017), 

resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar a efetiva implementação do Conselho Estadual Indígena 
(CEI) no Estado do Acre. 

Desde logo, determino a expedição de ofício à Casa Civil do Estado do Acre para que informe, no prazo de 15 dias: 
(1) Se houve efetiva implementação do Conselho Estadual Indígena, nos termos da lei n. 1.492, de 19 de fevereiro de 2003; 
(2) Caso afirmativo, que sejam encaminhadas as cópias das atas das reuniões; 
(3) Caso negativo, quais medidas estão sendo adotadas para o início da efetiva implementação; 
(4) Se houve a criação do Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre – FPDPIAC (art. 18 da Lei n. 

1.492/03) e de que modo estão sendo realizadas as destinações das verbas; 
(5) Encaminhe cópia da regulamentação desta lei (art. 23 da Lei n. 1.492/03); 

 
LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052388-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

(conversão do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002573/2019-45 em 
Inquérito Civil Público) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinada, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, com base nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; e 
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CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO, ainda, o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério 
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal na Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de representação formulada por Antônio 
Carlos Amorim Guimarães, noticiando possíveis irregularidades no âmbito dos programas federais Bolsa Família, Seguro Defeso, Garantia Safra e 
Benefício de Prestação Continuada no Município de Muniz Ferreira/BA; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a representação, inúmeras pessoas beneficiárias de programas sociais federais têm ligação 
direta ou indireta com o partido político do Prefeito e são também funcionárias da administração pública municipal, não atendendo aos requisitos dos 
programas, já que não estariam em situação de extrema pobreza; 

CONSIDERANDO que, instada a se manifestar, a Prefeitura refutou as alegações de ilícitos na concessão dos benefícios sociais, 
apontando que o cidadão autodeclara a sua situação financeira, não havendo interferência do Município, informando ainda que o Prefeito determinou a 
suspensão do pagamento dos referidos benefícios, bem como o recadastramento dos beneficiários, com a realização de inspeção em todos os benefícios 
apontados, tendo encaminhado, posteriormente, a este órgão ministerial relação dos benefícios cancelados; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de realização de diligências complementares para a devida apuração dos ilícitos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com as comunicações de praxe; 
2) Nomeia-se os servidores lotados no 9º OCC da PR/BA, nos termos do art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, para secretariarem 

o presente feito, os quais atuarão independente de compromisso; 
3) Oficie-se à Secretária de Ação Social, Esporte e Trabalho do Município de Muniz Ferreira/BA, solicitando informações 

complementares sobre a revisão dos cadastros dos benefícios sociais recebidos irregularmente, especificando as irregularidades identificadas em relação 
aos benefícios cancelados e se foi apurada responsabilidade de algum servidor público nesses cadastramentos, devendo ainda enviar os cadastros dos 
benefícios cancelados. 

 
ANA PAULA CARNEIRO SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052454-2020| 
PORTARIA N° 5, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo(a) procurador(a) da República signatário(a), no exercício da titularidade do 14º Ofício 

- Tutela Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do(a) Procedimento Preparatório n. 1.14.000.000344/2020-20, 
e 

CONSIDERANDO a delimitação das apurações do procedimento no sentido de apurar "suposta violação de direitos humanos e 
inadequada prestação de serviços públicos por servidor da Agência da Previdência Social em Periperi, Salvador/BA". 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

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

Converter o procedimento em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de inadequada prestação de 
serviço público por servidor da Agência da Previdência Social em Periperi, Salvador/BA, em possível violação aos deveres insculpidos na Lei n.° 
8.112/90. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil, fazendo-se as adequações necessárias no Sistema Único. 

Em seguida, considerando o teor da Certidão nº 148/2020/PR-BA/14ºOTC e em virtude das dificuldades relacionadas à pandemia do 
novo coronavírus, determino seja promovido contato telefônico com a gerente da Agência de Periperi, solicitando esclarecimentos a respeito do não 
atendimento da requisição do MPF. Na hipótese de alegação de não recepção do ofício requisitório, encaminhe-se por e-mail, cujo endereço deverá ser 
obtido por ocasião do contato. Solicite-se confirmação de recebimento e certifique-se nos autos. 

Após o cumprimento da[s] diligência[s] ou o decurso de 30 (trinta) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para 
deliberação. 

 
EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-IRE-BA-00004718-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 30 DE JULHO DE 2020 

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

legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; no artigo 5°, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, 
inciso V, alínea “b”, no artigo 6°, inciso VII, alíneas “a” e “b”, inciso XIV, alínea “f”, e no artigo 7°, inciso I, todos da Lei Complementar n° 75/93; no 
artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85; no artigo 2º, § 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007; e no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, incluído 
pela Resolução CSMPF nº 106/2010, 

Converte o presente procedimento autuado sob o nº 1.14.012.000077/2019-18 em Inquérito Civil, tendo por objeto verificar a 
ocorrência de fraude licitatória e malversação de recursos públicos federais, referentes ao PP006/2017 e a TP 003/19, promovidos pelo Município de 
Jussara/BA na execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). 



DMPF-e Nº 143/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de julho de 2020 Publicação: sexta-feira, 31 de julho de 2020 6 
 

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

 

Para tanto, será promovida a coleta de informações, requisição de documentos e demais diligências necessárias, para posterior 
expedição de recomendações, celebração de termo de compromisso e ajustamento de conduta, ajuizamento de ação civil pública ou arquivamento, nos 
termos da lei. 

Publique-se esta Portaria, nos termos do que prevê o artigo 7º, §2º, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Comunique-se, via sistema Único, a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação. 
Procedam-se aos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 
ANA CAROLINA CASTRO TINELLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006813-2020| 
PORTARIA Nº 27, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
Instaura Procedimento Preparatório para apurar supostas irregularidades na 
realização da licitação modalidade tomada de preço 008/2020, realizada pelo 
Município de Castro Alves, que contratou a empresa ATLAS 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 19.535.313/0001-72 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000315/2020-28 foi instaurada visando apurar supostas irregularidades na 
realização da licitação modalidade tomada de preço 008/2020, realizada pelo Município de Castro Alves, que contratou a empresa ATLAS 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 19.535.313/0001-72 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos em relação à apuração dos presentes fatos, na forma do disposto no 
art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art.4º, II, determino a instauração de Procedimento 
Preparatório. 

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apurar as questões 

mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 
Comunique-se a instauração do presente à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente procedimento preparatório será de 90 (noventa) dias, conforme art. 4º, parágrafo primeiro, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00005428-2020| 
PORTARIA Nº 45, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Notícia de Fato n. 1.14.003.000214/2019-23 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, instaurada para adotar providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, 
encaminhada pelo Ofício nº 157/2019/1ª CCR/MPF, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância (GT – PROINFÂNCIA), com 
relação às obras para melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil, supostamente concluídas, em execução, em contratação, paralisadas, 
inacabadas, em planejamento, em reformulação e canceladas no Município de Muquém do São Francisco/BA; 

CONSIDERANDO que a obra ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL (CONVÊNIO 700505/2011) encontra-se ainda em execução, 
o que revela morosidade excessiva por parte da administração pública, com prejuízo ao serviço público e possível prejuízo financeiro; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal e demandam investigação; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto de “apurar a morosidade 

e outras possíveis irregularidades na execução da obra ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL referente ao convênio n º 700505/2011, firmado entre o 
Município de Muquém do São Francisco/BA e o FNDE". 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 
Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 
RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00005429-2020| 
PORTARIA Nº 46, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Notícia de Fato n. 1.14.003.000214/2019-23 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, instaurada para adotar providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, 
encaminhada pelo Ofício nº 157/2019/1ª CCR/MPF, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância (GT – PROINFÂNCIA), com 
relação às obras para melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil, supostamente concluídas, em execução, em contratação, paralisadas, 
inacabadas, em planejamento, em reformulação e canceladas no Município de Muquém do São Francisco/BA; 

CONSIDERANDO que a obra BOA VISTA PIXAIM (CONVÊNIO 1352/2011) encontra-se inacabada, o que revela morosidade 
excessiva por parte da administração pública, tendo o atual gestor afirmado que os recursos foram desviados de finalidade, o que, todavia, não isenta a 
pessoa jurídica do Município de fazer retornar à conta do convênio os valores e concluir a obra; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal e demandam investigação; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto de “apurar a morosidade, 

inércia do Município e devolver para a conta do convênio os valores desviados de finalidade, e outras possíveis irregularidades na execução da obra BOA 
VISTA PIXAIM referente ao convênio n º 1352/2011, firmado entre o Município de Muquém do São Francisco/BA e o FNDE". 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 
Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 
RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00063278-2020| 

PORTARIA Nº 32, DE 28 DE JULHO DE 2020  
 

Ref.: nº PR-DF-00062565/2020 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, I e II da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o quanto consta do Despacho nº 22835/2020, que determina a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar o cumprimento das recomendações exaradas no Acórdão 727/2020 do TCU; 

DETERMINA: 
i. a instauração de Procedimento Administrativo (PA); 
ii. o imediato cumprimento do Despacho nº 22835/2020 - MPF/PRDF/3º Ofício - Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural, 

PR-DF-00062565/2020; 
iii. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF, por 

qualquer meio hábil; e 
iv. a verificação do decurso do prazo de 1 ano, a contar desta data. 

 
MARCIA BRANDÃO ZOLLINGER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00062945-2020| 
PORTARIA Nº 108, DE 24 DE JULHO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.16.000.000177/2020-42. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no exercício de suas atribuições constitucionais e legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts.127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar nº 75/1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que, a teor do que consta no DESPACHO nº 2311/2020 – MPF/PRDF/1OfCiSE (PR-DF-00006235/2020), 

verificou-se possível irregularidade na aplicação no SiSU da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre reserva de vagas nas instituições 
federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio; 

CONSIDERANDO a constatação, por amostragem, em diversos termos de adesão ao SiSU de diversas instituições e seus respectivos 
cursos, do reduzido número de vagas reservadas para candidatos com deficiência (legendas L9 a L14); 

CONSIDERANDO que alguns cursos não tiveram NENHUMA vaga reservada para esses candidatos, fato que carece de explicação, 
tendo em vista que a regra estabelecida no Decreto nº 7.824/2012 e na Portaria Normativa MEC nº 18/2012 (a Lei nº 12.711/2012 não estabelece regra 
sobre arredondamento) é a de que o arredondamento do cálculo sempre deverá ser para o número inteiro imediatamente superior. Portanto, não sendo 
zero o percentual de deficientes na unidade da Federação, o número de vagas reservadas para candidatos com deficiência SEMPRE deveria ser pelo 
menos 1; 
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CONSIDERANDO que as informações fornecidas pelo Ministério da Educação por meio do OFÍCIO nº 00155/2020/CONJUR-
MEC/CGU/AGU mostram-se insuficientes para esclarecer o método de cálculo do número de vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012; 

CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações angariadas, a fim de obter elementos para o convencimento do 
Ministério Público acerca das eventuais medidas que deverão ser adotadas no caso; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados: 
Autor da representação: Identidade preservada por sigilo; 
Envolvido: Ministério da Educação - MEC; 
Objeto:  apurar e tomar providências em relação a possível irregularidades na aplicação no SiSU da Lei nº 12.711, de 29 de agosto 

de 2012, que dispõe sobre reserva de vagas nas instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio, no que se refere ao o método 
de cálculo do número de vagas reservadas. 

Autuem-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil público. 
Altere-se a capa destes autos para que conste como objeto do feito o descrito retro. 
Inclua-se o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito Federal. 

 
FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00023321-2020| 
PORTARIA Nº 1, DE 27 DE JULHO DE 2020 

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

pelo art. 129 da Constituição Federal, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar n.º 75/93; 
b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e Resolução nº 87, de 6 

de abril de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
d) o trâmite de notícia de fato com os seguintes dados: 
Notícia de Fato: 1.19.000.001155/2020-98 
Objeto: Supostas irregularidades alusivas ao Programa Federal de Assistência Social, BOLSA FAMÍLIA 2018 – ANAPURUS, 

conforme Relatório de Avaliação da Ação de Controle/CGU nº 201902350. 
Determina a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil para a continuidade da apuração dos fatos/objeto indicados acima, bem 

como a adoção das seguintes providências: 
1. Expeça-se recomendação, acompanhada de cópia integral do Relatório de Avaliação da Ação de Controle/CGU nº 201902350, ao 

Município de Anapurus/MA para que, no prazo assinalado, adote as providências indicadas para sanar as irregularidades encontradas no âmbito do 
Programa Bolsa Família relativas ao exercício de 2018. 

Em cumprimento ao disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006, cumpram-se as seguintes diligências: 
1. Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da Res. CSMPF nº 87/2006). 
2. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial e no site da PR/MA na Internet, na forma prevista nos art. 5º, VI, e 16, §1º, I, da 

Res. CSMPF nº 87/2006. 
 

TIAGO DE SOUSA CARNEIRO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00023428-2020| 
PORTARIA Nº 19, DE 6 DE JULHO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput); 
CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 (CF, art. 129, caput, II), 
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 
difusos e coletivos (CF, art. 129, caput, III); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas (art. 129, caput, V, da CF); 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF, art. 205); 

CONSIDERANDO que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (CF, art. 210, § 2º); 

CONSIDERANDO que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (CF, art. 5º, caput); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.000292/2017-18, instaurada a partir de representação encaminhada pela 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), na qual se noticia supostos entraves burocráticos gerados na Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc/MA) ao reconhecimento de certificados de ensino oriundo de escolas estaduais indígenas do Povo Guajajara; 

CONSIDERANDO que, segundo lideranças do Povo Guajajara, jovens indígenas seriam submetidos a exame fora da escola em que 
se formam, cujos resultados são enviados à Unidade Regional de Ensino em Barra do Corda, que os remete à Secretaria Estadual de Educação, em São 
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Luís, de maneira que, apenas após parecer da Secretaria Estadual de Educação, a Unidade Regional de Ensino de Barra do Corda pode autorizar a unidade 
de ensino regularizada a emitir o certificado de conclusão à escola indígena; 

CONSIDERANDO que, ainda segundo lideranças do Povo Guajajara, tal sistemática provocaria atrasos na emissão do certificado de 
conclusão de ensino médio, em detrimento do acesso de jovens indígenas ao ensino superior, a exemplo dos casos de Araina Lopes Guajajara da Silva, 
Francimar Ribeiro de Souza Guajajara e Damião Neto de Sousa Guajajara; 

CONSIDERANDO que, a despeito de a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão ter informado de modo genérico que 
existiriam escolas indígenas cujo ensino médio não estaria regularizado, razão pela qual seria inviável a expedição dos certificados de conclusão de curso 
de seus alunos, não houve manifestação específica sobre a existência escolas indígenas guajajara nessa situação e tampouco se a emissão dos certificados 
de conclusão dos guajajara eventualmente submetidos ao rito especial do Processo de Regularização de Vida Escolar são emitidos do prazo devido. 

RESOLVE: 
Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposta mora da Secretaria de Educação do Estado 

do Maranhão na emissão de certificados de conclusão de ensino médio de indígenas guajajara, no Maranhão, em especial quando submetidos ao rito 
especial do Processo de Regularização de Vida Escolar (RVE). 

§ 1º Registre-se como investigada o Estado do Maranhão (Secretaria de Educação do Estado do Maranhão) e como interessada a 
Fundação Nacional do Índio – Funai. 

§ 2º Registre-se como assunto “9989 - Direitos Indígenas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 
Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 
Oficie-se à Secretaria de Educação do Maranhão para que informe: 
1. quantas escolas indígenas Guajajara, no Maranhão, não possuem ensino médio regularizado, informando os motivos específicos 

da ausência de regularização para cada uma delas; 
2. quantos alunos indígenas Guajajara, no Maranhão, não puderam ter emitidos seus certificados de conclusão de ensino médio em 

razão da falta de regularização das escolas em que estudaram; 
3. quantos alunos indígenas Guajajara, no Maranhão, foram submetidos Processo de Regularização de Vida Escolar (RVE), indicando 

precisamente a data de tramitação de cada um dos respectivos processos. 
Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 
Art. 4º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 
Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

HILTON ARAÚJO DE MELO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00027724-2020| 
PORTARIA Nº 63, DE 29 DE JULHO 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 71/2020-SPGJA/DGP-
ELEITORAL, de 28 de julho de 2020, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar a Promotora de Justiça RHYZEA LUCIA CAVALCANTI DE MORAIS para exercer a função de Promotor Eleitoral 

perante a 03ª Zona Eleitoral - Rosário Oeste, no período de 27/07/2020 a 05/08/2020, em substituição à titular, Promotora de Justiça Luane Rodrigues 
Bomfim, por motivo de férias individuais da titular. 

Art. 2º Designar, para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 09ª Zona Eleitoral- Barra do Garças, em substituição ao titular, 
Promotor de Justiça João Batista de Oliveira: 

I - a Promotora de Justiça LUCIANA ROCHA ABRÃO DAVID, no período de 27/07/2020 a 02/08/2020, durante férias individuais 
do titular; 

II - o Promotor de Justiça WDISON LUIZ FRANCO MEMDES, no período entre 03/08 a 10/08/2020, durante  férias individuais do 
titular. 

Art. 3º Designar o Promotor de Justiça HENRIQUE DE CARVALHO PUGLIESI para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 
a 29ª Zona Eleitoral- São José do Rio Claro, no período de 27/07/2020 a 05/08/2020, em substituição ao titular, Promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi 
Pipino, por motivo de férias individuais do titular. 

Art. 4º Designar o Promotor de Justiça LEANDRO TÚRMINA, para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 31ª Zona 
Eleitoral - Canarana, no período de 27/07/2020 a 05/08/2020, em substituição ao titular, Promotor de Justiça Matheus Pavão de Oliveira, por motivo de 
férias individuais do titular. 

Art. 5º Retificar o art. 1º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 42, de 08 de maio de 2020, o qual passa a ter a seguinte redação: 
Designar, para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 02ª Zona Eleitoral - Guiratinga, em substituição a titular, Promotora 

de Justiça Grasielle Beatriz Galvão: 
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I - a Promotora de Justiça AUGUSTO CESAR FUZARO, no período de 01/05/2020 a 26/07/2020, durante licença maternidade da 
titular; 

II - o Promotor de Justiça REINALDO ANTONIO VESSANI FILHO, no período entre 27/07/2020 a 18/10/2020, durante licença 
maternidade da 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-00027743-2020| 
PORTARIA Nº 68, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
Determina a conversão do Procedimento Preparatório n.  1.20.000.002336/2018-
04 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República infrafirmada, titular do 6.º Ofício da Procuradoria da 
República em Mato Grosso, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 
6.º, VII, da Lei Complementar n. 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei n.8.625/93; no art. 2.º da Resolução CSMPF n. 87/2006 e no art. 2.º da Resolução 
CNMP n.23/2007, RESOLVE  converter  a supramencionada  notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar  paralisação  das obras  
do  posto de  saúde situado  no  Residencial  São Mateus, à rua 14 no município de Várzea Grande-MT. 

Remeto os autos ao Núcleo de Tutela Coletiva, para que o converta em inquérito civil e providencie a publicação desta Portaria, como 
de costume. 

 
ARIELLA BARBOSA LIMA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00027745-2020| 
PORTARIA Nº 70, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
Determina a conversão da notícia de fato n.  1.20.000.000163.2020-04 em 
inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República infrafirmada, titular do 6.º Ofício da Procuradoria da 
República em Mato Grosso, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 
6.º, VII, da Lei Complementar n. 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei n.8.625/93;no art. 2.º da Resolução CSMPF n. 87/2006 e no art. 2.º da Resolução 
CNMP n.23/2007,RESOLVE  converter  a supramencionada  notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar notícia de fato encaminhada 
pelo(a) Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação-FNDE, ofício nº 2129/2020, contendo o procedimento/processo nº 23034.000083/2020-05 
em desfavor do município de Santo Antônio do Leverger. Sobrepreço e irregularidades no pregao 06/2018 ocorridas na gestão da prefeitura nos anos de 
2018/2019. 

Remeto os autos ao Núcleo de Tutela Coletiva, para que o converta em inquérito civil e providencie a publicação desta Portaria, como 
de costume. 

 
ARIELLA BARBOSA LIMA 

Procuradora da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00020962-2020| 

PORTARIA Nº 58, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 
especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 
30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 09 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 
10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2468/2020-PGJ, de 14.07.2020; 

RESOLVE: 
 Designar o Promotor de Justiça PEDRO DE OLIVEIRA MAGALHÃES para, sem prejuízo das suas funções, exercer as funções de 

Promotor Eleitoral Substituto perante a 3ª Zona Eleitoral, nos dias 27 e 28.07.2020 e no período de 10 a 14.08.2020, em razão de compensação pelo 
exercício da atividade ministerial em plantão da titular, e no período de 29.07 a 07.08.2020, em razão de férias da titular. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 
Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

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

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 



DMPF-e Nº 143/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de julho de 2020 Publicação: sexta-feira, 31 de julho de 2020 11 
 

 
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. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-DVL-MG-00002890-2020| 

PORTARIA Nº 9, DE 16 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe, na forma do 
art. 127 da Constituição de 1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 
dos interesses individuais indisponíveis, dentre os quais estão a vida, a segurança e a propriedade; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, III a atribuição do Ministério Público para defesa do 
patrimônio cultural, do meio ambiente e dos direitos coletivos das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente do idoso, dentre outros; 

CONSIDERANDO o rompimento de barragens de rejeitos de mineração em Mariana/MG e Brumadinho/MG, com gravíssimas 
consequências para todos os interesses e direitos acima referidos, sendo necessário adotar medidas preventivas para impedir que fatos semelhantes 
ocorram novamente; 

CONSIDERANDO que no inquérito civil nº 1.22.012.000281/2015-33, instaurado ex officio, por ocasião da Ação Coordenada 
Barragens de Mineração da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, foi analisada a situação das barragens da empresa 
Minerita - Minérios Itaúna Ltda, localizadas em Itatiaiuçu/MG, sendo que o referido feito veio a ser arquivado; 

CONSIDERANDO que posteriormente, por meio da manifestação nº 20190095757, alguns moradores do bairro Vieiras, em 
Itatiaiuçu, peticionaram junto a esta Procuradoria da República, alegando que a referida empresa instalou sirenes e placas indicativas de rotas de fuga na 
região, sem qualquer comunicado prévio à comunidade, que se viu apreensiva diante dos riscos decorrentes do empreendimento em questão, mormente 
porque na mesma localidade há uma barragem da empresa Arcelor Mittal com risco de rompimento e com seu plano de emergência acionado (doc. 1); 

CONSIDERANDO que na mesma manifestação solicitou-se ao Ministério Público Federal a abertura de inquérito civil para apuração 
das reais condições das barragens da empresa Minerita - Minérios Itaúna Ltda, com a requisição de documentos à própria empresa e aos órgãos públicos 
competentes (doc. 1); 

CONSIDERANDO que tais fatos ensejaram a instauração do procedimento preparatório nº 1.22.012.000294/2019-36; 
CONSIDERANDO que, ao longo do referido feito, já foram solicitadas algumas informações e documentos à empresa Minerita - 

Minérios Itaúna Ltda; e 
CONSIDERANDO que está vencido o prazo para finalização do procedimento preparatório nº 1.22.012.000294/2019-36, sendo 

necessário, todavia, realizar mais diligências, notadamente em atendimento às novas diretrizes constantes da recente nota técnica 4ª CCR nº 1/2020 (PGR-
00106016/2020) e da novel Resolução ANM nº 32/2020, de 11 de maio de 2020; 

DECIDE: 
1. instaurar inquérito civil, cujo objeto é a apuração da situação das barragens José Jaime, Canindé e Zé da Grota, todas pertencentes 

à empresa Minerita - Minérios Itaúna Ltda e situadas em Itatiaiuçu, com prazo de 1 ano, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007; 
2. determinar sejam realizadas as publicações de praxe, no mural desta Procuradoria da República e no Diário do Ministério Público 

Federal Eletrônico, conforme art. 4º, VI da Resolução CNMP nº 23/2007; e 
3. reiterar o ofício nº 177/2020 (doc. 31), com prazo de 10 dias para resposta. 

 
GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00005598-2020| 
PORTARIA Nº 11, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000262/2019-20. Objeto: Apurar 
supostas irregularidades no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de 
Urgência do Norte de Minas - CISRUN: a) relacionadas ao estado de conservação 
das ambulâncias à serviço do CISRUN SAMU MACRO NORTE; b) excessivo 
número de cargos comissionados e suposto recebimento de super-salários por 
parte de seus ocupantes; c) aplicação irregular das verbas destinadas ao CISRUN, 
referentes ao biênio 2017/2018. Câmara: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República titular do 3º Ofício da Procuradoria da República no 
Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 
artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a representação encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, versando sobre 
supostas irregularidades no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas - CISRUN SAMU MACRO NORTE; 

CONSIDERANDO que a representação noticia: a) supostas irregularidades relacionadas ao estado de conservação das ambulâncias 
à serviço do CISRUN SAMU MACRO NORTE; b) excessivo número de cargos comissionados e suposto recebimento de super-salários por parte de 
seus ocupantes; c) supostas irregularidades na aplicação das verbas destinadas ao CISRUN SAMU MACRO NORTE, referente ao biênio 2017/2018; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 
prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 
para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 
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RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 
das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 
SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 
Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 

inquérito civil. 
Após as providências acima arroladas, certifique-se sobre o recebimento dos Ofícios n. 672/2020 e 673/2020 pelos seus destinatários 

e eventual transcurso de prazo. 
Atendidas as determinações acima, venham os autos conclusos. 

 
MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00003482-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 67, DE 27 DE JULHO DE 2020 

 
Inquérito civil nº 1.22.014.000224/2018-87 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no uso das atribuições 
institucionais que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93: 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da Constituição 
Federal/1988), 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 difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal/1988); 

CONSIDERANDO que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, da Constituição Federal/1988); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, após estabelecer a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, dispôs sobre a adoção, pelo Estado, de programas de integração da pessoa com deficiência física, sensorial ou mental, com a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos e a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (art. 5º, caput, e art. 227, § 1º, II, da Constituição 
Federal/1988); 

CONSIDERANDO que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência (art. 23, II, da Constituição Federal/1988); 

CONSIDERANDO que as pessoas com deficiência integram grupo social que frequentemente é excluído das experiências coletivas, 
o que revela desigualdade de fato, a qual deve ser compensada com outras medidas; 

CONSIDERANDO que foi aprovada na forma do §3º do art. 5º da Constituição Federal/1988 a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência - CDPD (Decreto legislativo nº 186/2008), que prevê que os Estados Partes se comprometem a adotar medidas para promover 
e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, para corrigir suas profundas desvantagens sociais e para promover sua participação na 
vida econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades; 

CONSIDERANDO que, em seu art. 9º, a referida Convenção, estabelece que os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para 
assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação e que essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a 
“a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho”; 

CONSIDERANDO que a Convenção prevê ainda que os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para “assegurar que as 
entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à 
acessibilidade para pessoas com deficiência” e “dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e 
em formatos de fácil leitura e compreensão” (art. 9); 

CONSIDERANDO que, antes mesmo da Convenção, já estava previsto no ordenamento brasileiro que compete ao Poder Público e 
a seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive o direito ao trabalho e outros que propiciem o seu 
bem-estar pessoal e social, por meio de adoção e efetiva execução “de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem 
ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte” (art. 2º, caput e 
parágrafo único, V, ‘a’ da Lei nº 7.853/89); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade às 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, e determina que "o Poder Público promoverá a supressão de barreiras 
urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas." (art. 20 da Lei n.º 10.098/2000); 

CONSIDERANDO que, densificando a Convenção, foi editada a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que prevê 
que “as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos” e 
que “constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia 
assistiva e a adaptação razoável do ambiente de trabalho” (artigos 34, §1º e 37 da Lei n.º 13.146/2015); 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 13.146/2015 dispõe em seu art. 57 que “as edificações públicas e privadas de uso coletivo já 
existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de 
acessibilidade vigentes”; 

CONSIDERANDO que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação” (art. 4º da Lei n.º 13.146/2015); 
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CONSIDERANDO que constitui discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou 
omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas (§ 1º do art. 4º da Lei n.º 13.146/2015); 

CONSIDERANDO que o direito à acessibilidade em todos os espaços públicos e privados implica não só a adaptação física das 
edificações, com a instalação de rampas, elevadores e materiais de apoio, como a presença de equipamentos que garantam a livre locomoção das pessoas 
portadoras de deficiência, para acesso sem qualquer restrição; 

CONSIDERANDO que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à profissionalização, ao trabalho, à acessibilidade, à informação, à comunicação e aos avanços científicos e tecnológicos, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade (art. 8º da Lei n.º 13.146/2015); 

CONSIDERANDO que o presente procedimento é destinado a apurar as condições de acessibilidade nas agências do Ministério do 
Trabalho, hoje sucedido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (art. 32, V; art. 57, I, e art. 59, IV, 'c', da Lei nº 13.844/2019), na área de 
atribuição desta unidade ministerial; 

CONSIDERANDO a notícia de que os imóveis ocupados pelas Agências do Trabalho em Andrelândia e Barbacena/MG são alugados 
e atendem parcialmente às exigências de acessibilidade; 

CONSIDERANDO que o imóvel onde está instalada a agência de Andrelândia “possui banheiro adaptado, está localizado no nível 
da calçada, não possui sinalização por piso tátil ou similar, porém, foi o único imóvel disponível no município por ocasião da renovação contratual” e o 
imóvel onde está a agência de Barbacena “possui rampas de acesso, mas sem corrimões, e banheiro com barras de acessibilidade para cadeirantes. A rua 
onde o imóvel está localizado não possui itens de acessibilidade, como ranhuras para deficientes visuais (piso tátil), por exemplo”; 

CONSIDERANDO que a gerência do Ministério do Trabalho (hoje sucedido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho) em 
Juiz de Fora/MG informou que comunicaria aos proprietários dos imóveis para efetuarem as adaptações a fim de atender às normas de acessibilidade; 

CONSIDERANDO que cabe àquela Gerência providenciar a adaptação das Agências de Andrelândia e Barbacena/MG às normas de 
acessibilidade, mediante exigência de execução das obras de adaptação nos imóveis atuais ou mediante locação/compra de outro imóvel que tenha 
instalações acessíveis; 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública deixar 
de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação (art. 11, IX, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que cabe ao órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 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 (artigo 6º, XX da Lei Complementar n.º 75/1993); 

RESOLVE: 
RECOMENDAR a(o) Gerente Regional do Trabalho em Juiz de Fora/MG que tome as providências a seu encargo para que as 

Agências de Andrelândia e Barbacena sejam adaptadas e observem às normas de acessibilidade. 
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências 

solicitadas, podendo implicar a adoção das providências administrativas e judiciais que se mostrem cabíveis, caso mantida a conduta irregular. Em 
especial, a resistência injustificada em adotar as medidas necessárias para atender as normas de acessibilidade pode configurar o dolo caracterizador da 
prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, IX, da Lei nº 8.429/1992. 

PRAZO: 60 (sessenta) dias, após o que deverão ser informadas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL as providências adotadas 
para o cumprimento da recomendação ou as razões em caso de não acatamento. 

Dê-se ciência desta à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
Publique-se. 
Solicita-se que a resposta à presente seja encaminhada por meio do Protocolo Eletrônico, disponível em 

https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo/, o que dispensa a remessa da versão física do referido expediente. 
Eventuais esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail prmg-sjr@mpf.mp.br ou pelo telefone (32) 3379-8400. 

 
LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-MO-PB-00002664-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 30 DE JULHO 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 elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, ''b'', e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados se insere no rol de atribuições do Ministério Público 

Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 
Converte o Procedimento Preparatório Nº 1.24.004.000003/2020-78 em Inquérito Civil - IC, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010: " Apurar as circunstâncias das negativas no fornecimento 
do medicamento LUCENTIS e assemelhados por parte da 5ª Gerência Regional de Saúde em Monteiro/PB a pacientes da região do Cariri.". 

Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 
I) Registro e autuação da presente portaria; 
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II) Comunicação à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução CSMPF 
nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, 
e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

JANAINA ANDRADE DE SOUSA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00030271-2020| 
PORTARIA Nº 104, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.24.000.001400/2019-63. 
 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso das atribuições estabelecidas no art. 129, 
II e III, da Constituição Federal; no art. 5º, III, “b” e “d”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, I e IV, 5º e 8º, 
§1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; bem como 
da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República na Paraíba o Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado para 
investigar possível contaminação das praias do Município de Cabedelo/PB por lançamentos de esgoto in natura; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar mais detalhadamente o caso, em especial perante a Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente (SUDEMA), que realiza o monitoramento e a análise de balneabilidade das praias; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório em epigrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes 
providências: 

1. Registre-se e autue-se esta portaria; 
2. Cumpra-se providência determinada no Despacho nº 9181/2020; 
3. Publique-se. 

 
BRUNO GALVÃO PAIVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00006853-2020| 

PORTARIA Nº 16, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

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

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) Considerando o contido nos autos do Procedimento Preparatório MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000398/2019-06, instaurado nesta 

Procuradoria da República para apuração de notícia da comercialização indevida de casas construídas pelo Programa Minha Casa Minha Vida no 
município de Ivaí, contida na Notícia de Fato MP-PR 064.19.000659-9; 

c) Considerando que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela garantia de direitos fundamentais e efetiva 
prestação de serviços públicos; 

d) Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil para a proteção dos direitos sociais e 
fiscalização dos atos administrativos; 

e) Considerando o escoamento do prazo estabelecido no §1º do artigo 4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal - CSMPF; 

Resolve este órgão ministerial: 
Nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, instaurar Inquérito Civil, observando o seguinte: 
1. Encaminhe-se, via Sistema Único, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, cópia desta Portaria para publicação oficial, 

conforme art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87 do CSMPF; 
2. Observe-se a data necessária para, se for o caso, prorrogar o prazo para término da apuração ora em curso e a regular comunicação 

da prorrogação à 1a. CCR, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF; e 
3. Na sequência, conclusos ao gabinete para a devida instrução probatória. 

 
OSVALDO SOWEK JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00009046-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 23 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo (PA), na forma do art. 9º, da Resolução n. 174, tendo por objeto promover o 

acompanhamento das políticas públicas direcionadas às comunidades indígenas situadas na área de atribuição desta PRM no contexto da pandemia da 
Covid-19. 

Prazo: 1 ano. 
 

ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001381-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 17 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da lei complementar n.º 75/93; 
apresentar as seguintes configurações para, ao final, expedir recomendação; 

CONSIDERANDO que o Ministério público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos poderes 
públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (CF/88, art. 
129, II e III); 

CONSIDERANDO o quê, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da administração pública, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, dá 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO o que a lei n.º 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a lei complementar n.º 131, de 27.05.2009 
(Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social; 

CONSIDERANDO que a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000 (lei de responsabilidade fiscal), em seus artigos 48 e 
49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na lei de responsabilidade fiscal por meio da lei complementar n.º 131, de 27 de maio de 
2009, que estabeleceu como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, e a 
adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo poder executivo da União 
e ao disposto no art. 48-A (art. 48, parágrafo único, inciso II e III da Lei Complementar n.º 101/2000); 

CONSIDERANDO que a dita liberação em tempo real consiste na disponibilização das informações, em meio eletrônico que 
possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente a data do registro contábil no respectivo sistema, nos termos do art. 2º, § 2º, II, do 
decreto n.º 7.185/2010; 

CONSIDERANDO que a lei complementar número 131/2009 também acrescentou a lei de responsabilidade fiscal, entre outros, o 
art. 48-A, incisos I e II, estabelece a disponibilização de acesso a informações deve contemplar: I – conta despesa: todos os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 
procedimento licitatório realizado; II – quanto a receita: o lançamento do recebimento de toda a receita das unidades histórias, inclusive referente a 
recursos extraordinários; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no artigo 73-B, também introduzido na lei de responsabilidade fiscal pela lei 
complementar número 131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 
1 (um) ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios 
com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado artigo 48, parágrafo único, 
incisos II e III, da lei de responsabilidade fiscal; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III, da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), (...) Cabe 
aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 
proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º, da Lei n.º 12.527/2011, segundo o qual o acesso à informação de que trata esta 
Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 
poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (...) IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (...) VI - informação pertinente à 
administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8º, da Lei n.º 12.527/2011, Determina aos órgãos e entidades públicas o dever de promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas; sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) para os municípios 
com população acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva para os municípios a divulgação, em tempo real de informações relativas à execução 
orçamentária e financeira, nos termos previstos na lei complementar n.º 101/2000 (Lei n.º 12.527/2011, art. 8º, § 4º); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32, da Lei n.º 12.527/2011, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 
agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-
la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 
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CONSIDERANDO que, não obstante os vazamentos dos prazos previstos no art. 73-B, da LC n.º 101/2000, o ESPELHO DE 
AVALIAÇÃO (PRM-COR-PI-00002772/2019), fls.16-19, do pdf, que segue anexo, aponta que a Prefeitura Municipal disponibiliza algumas 
informações por meio de seu site, conforme endereço: http://julioborges.pi.gov.br/julioborges/portalnoticias. Tal constatação, afasta o inadimplemento 
total da obrigação legal a todos imposta, contudo, não autoriza a perpetração das irregularidades apontadas pela avaliação. 

CONSIDERANDO que, mais do que mera formalidade, a disponibilização, manutenção e atualização efetiva de Portal da 
Transparência permitem e estimulam o amadurecimento dos cidadãos quanto à fiscalização da coisa pública, além de sinalizar observância de diplomas 
legais que densifica princípios previstos na Constituição da República (art.37); 

CONSIDERANDO que, em virtude dos atuais avanços tecnológicos, a disponibilização de informações da população por meio da 
digitalização de documentos apresenta custos ínfimos a municipalidade; 

CONSIDERANDO que os municípios que não cumpram as disposições do art. 48, parágrafo único, e art. 48-A, da LC n.º 101/2000, 
divulgando em site da internet informações em tempo real sobre a execução orçamentária e financeira municipais, podem ficar, por força de lei, impedidos 
de receber transferências voluntárias (arts. 23, § 3º, “I”; 25, § 3º; e 73-C, todos, da LRF), o que, evidentemente, traria enormes prejuízos às 
municipalidades e seus cidadãos, que na região tem nas verbas federais, transferidas por meio de convênios, importante fonte de receita; 

CONSIDERANDO que, uma vez implementada relação ao recebimento de transferências voluntárias, a conduta do gestor público 
que insistir no recebimento de tais verbas poderá sinalizar a prática do tipo penal descrito no art. 1º, inciso XXIII, do decreto-lei n.º 201/67 (Art. 1º São 
crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos 
Vereadores: (...) XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. (Incluído pela Lei 10.028, 
de 2000)); 

CONSIDERANDO que a ausência de portal de transparência que não esteja alinhado com as exigências legais também poderá 
caracterizar ato de improbidade administrativa por parte do gestor público municipal (art. 11, da Lei n.º 8.429/92), bem como acarretar dano moral 
coletivo, em razão da obstaculização da participação do cidadão mediante a violação de mandamentos legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da lei complementar n.º 101/2000 e da lei n.º 
12.527/2011, permanecendo inerte ou optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO 
PÚBLICO dessa obrigação e da consequente violação do princípio constitucional da publicidade, configura elemento volitivo do dolo para fins de 
caracterização do ato de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Controladoria-Geral da União – CGU desenvolve o programa Brasil transparente, com o objetivo de apoiar 
adoção de medidas para a implementação da lei de acesso à informação e outros diplomas legais sobre transparência e conscientizar e capacitar servidores 
públicos para que atuem como agentes de mudança na implementação de uma cultura de acesso à informação; 

CONSIDERANDO que os gestores municipais podem promover adesão da prefeitura ao Programa Brasil Transparente, a fim de 
capacitar seu corpo técnico de receber orientação e treinamento na implantação da lei n.º 131/2009 (Portal da Transparência) e da Lei n.º 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação) 

CONSIDERANDO que a presente recomendação está alinhada com a Ação n.º 4, da estratégia nacional de combate à corrupção e 
lavagem de dinheiro (ENCCLA), de 2015, que preceitua: Ação n.º 4: Estabelecer estratégia articulada de fornecimento, monitoramento e cobrança do 
cumprimento da lei n.º 12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva. 

E CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir recomendações, no exercício 
desses valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como respeito aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da lei complementar n.º 
75/1993), 

RESOLVE: 
RECOMENDAR 
ao prefeito de Júlio Borges-PI, nos termos do art. 6º, inciso XX, da lei complementar n.º 75/93, que sejam regularizadas as pendências 

encontradas no sítio eletrônico (a ser definido) já implantado, de links que não estão disponíveis para consulta (sem registro ou com arquivos 
corrompidos), e que promova, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, A correta implantação do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, previsto na lei 
complementar n.º 131/2009 e na lei n.º 12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos dos 
mencionados diplomas legais e no decreto n.º 7.185/2010 (art. 7º), inclusive com atendimento aos seguintes pontos: 

1) atualização do website do portal da transparência do município (Art. 48, II, da LC n.º 101/00; art. 8º, § 2º, da lei n.º 12.527/11) 
2) quanto à receita, a disponibilização de informações atualizadas incluindo natureza, valor de previsão o valor arrecadado (Art. 48-

A, inciso II, da LC n.º 101/00; art. 7º, II, do decreto n.º 7.185/2010); 
3) quanto à despesa, a disponibilização de dados atualizados relativos ao art. 7º, I, alíneas a e d, do decreto n.º 7.185/2010: 
- valor do empenho; 
- valor da liquidação; 
- favorecido; 
- valor do pagamento; 
4) disponibilização de informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive (Art. 8º, § 1º, Inc. IV, da lei n.º 12.527/2011): 
- íntegra dos editais de licitação; 
- resultado dos editais de licitação; 
- contratos na íntegra; 
5) disponibilização das seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios (Art. 8º, § 1º, Inc. IV, da Lei n.º 12.527/2011 

e art. 7º, Inc. I, alínea e, do decreto n.º 7.185/2010): 
- modalidade; 
- data; 
- valor; 
- número/ano no edital; 
- objeto; 
6) apresentação: 
- das prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior (Art. 48, caput, da LC n.º 101/00); 
- do relatório resumido da execução orçamentária (RRO) nos últimos 6 meses (Art. 48, caput, da LC 101/00); 



DMPF-e Nº 143/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de julho de 2020 Publicação: sexta-feira, 31 de julho de 2020 17 
 

 
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. 

 

- do relatório de gestão fiscal (RGF) dos últimos 6 meses (Art. 48, caput, da LC 101/00); 
- do relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações 

genéricas sobre os solicitantes (Art. 30, III, da lei n.º 12.527/2011); 
7) Indicação no site a respeito do Serviço de Informações ao Cidadão, o que deve conter (Art. 8º, § 1º, I c/c art. 9º, I, da lei 12.527/11); 
- indicação precisa no site de funcionamento de um SIC físico; 
- indicação do órgão; 
- indicação de endereço; 
- indicação de telefone; 
- indicação dos horários de funcionamento; 
8) apresentar possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica – E-SIC (Art. 10, § 2º, da Lei n.º 12.527/11); 
9) apresentar a possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação (Art. 9º, I, alínea b e art. 10, § 2º, da lei 12.527/2011); 
10) não exigir identificação do requerente quem viabiliza o pedido (Art. 10, § 1º, da lei n.º 12.527/11); 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 
judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da lei complementar n.º 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, 
em até 15 (quinze) dias úteis, se acatará ou não essa recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o prefeito, no mesmo prazo, informar quais as medidas vêm sendo adotadas para 
solucionar as irregularidades quanto à divulgação de contas públicas do município, apresentando, ainda, cronograma para o total atendimento à presente 
recomendação. 

Encaminhe se cópia do presente documento a Câmara municipal de Júlio Borges-PI, a fim de que exerça o mister que lhe dirige a 
Constituição Federal (CF, art.31. A fiscalização do município será exercida pelo poder legislativo municipal, mediante controle externo, e pelo sistema 
de controle interno do poder executivo municipal, na forma da lei). 

 
ANDERSON ROCHA PAIVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00031551-2020| 

PORTARIA Nº 10, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.001225/2020-07. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 329 
do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na redação 
que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 (Constituição da República 
de 1988, art. 129, II), 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 difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 
75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério Público a proteção 
do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º do 
art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), 
não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, deverá ser 
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.001225/2020-07, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de irregularidades e eventual prática de ato de improbidade administrativa relativamente ao fato de servidores do 
Município de Santo Antônio-RN supostamente terem solicitado e estarem recebendo indevidamente valores pagos pelo Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade ou ato de 
improbidade administrativa no fato acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter as presentes peças de informação em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui 
mencionados. 

Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 
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Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Designo os servidores vinculados ao 8º Ofício desta Procuradoria da República para que um deles atue como secretário, para fins de 
auxiliar na instrução do presente inquérito civil, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado 
o controle do prazo de um ano de tramitação do inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da 
Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua 
ocorrência com expressa menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00003723-2020| 
PORTARIA Nº 45, DE 30 DE JULHO DE 2020 

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

República, 
CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, insere-se a de “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”, o que lhe 
confere a legitimidade para atuar na tutela da respeitabilidade e eficácia dos serviços públicos, garantindo, em última análise, a defesa de direitos difusos 
da sociedade (art. 129, II, da CF e art. 2º da LC nº 75/93); bem assim o dever de assegurar a defesa dos direitos constitucionais do cidadão que visam a 
garantia do efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública e a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 11 da LC nº 75/1993 e art. 127 da CF); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a regularidade e o efetivo funcionamento da obra do programa PROINFÂNCIA 
LOTEAMENTO SOLIVO - Vila Flores/RS - Termo/Convênio nº 46306/2014; 

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

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração. 
A título de diligências investigatórias iniciais, oficie-se, de ordem, ao FNDE solicitando informações atualizadas sobre a situação da 

obra (percentual de conclusão, valores até o momento liberados, incongruências e desconformidades, dentre outros); 
Designa-se o servidor Lauro José Sausen Júnior, matrícula nº 6454-8, para secretariar os trabalhos. 
Comunique-se ao representante e à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (art. 6º da Res. nº 

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

 
ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00006148-2020| 
PORTARIA Nº 61, DE 8 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inciso I, da 

Constituição da República, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
Considerando a necessidade de adotar providências para o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) à investigada do 

Inquérito Policial n. 50191849120184047107, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal; 
Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, 

conforme art. 8º, IV, da Resolução CNMP n. 174/2017; 
Considerando o teor da Orientação Conjunta n. 03/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, que estabelece 

que as referidas providências devem ser realizadas preferencialmente no âmbito de um procedimento de acompanhamento, resolve instaurar procedimento 
administrativo, vinculado ao 1º Ofício. 

Publique-se, em cumprimento ao art. 9º da Resolução CNMP n. 174/2017, sendo desnecessária a comunicação da instauração à 
Câmara Revisora, tendo em vista as orientações contidas nos Ofícios Circulares n. 01/2018/2ª CCR e 30/2018 - 4ª CCR. 

 
LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00006144-2020| 
PORTARIA Nº 71, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000296/2020-27 em 
Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar a utilização de 
recursos federais emergencialmente encaminhados para o Município de Vacaria, 
para fins de combate à pandemia causada pela COVID-19. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 
e regulamentares, e 
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CONSIDERANDO O o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir do envio de informações relativas aos repasses federais 
encaminhados aos diversos municípios inclusos na área de atribuições desta Procuradoria da República, para fins de combate à pandemia causada pelo 
novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas em saúde pública empreendidas 
frente à situação emergencial de saúde pública, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização 
para as finalidades especificamente delineadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos 
emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação no números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000296/2020-27 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do art. 
8º, (INCISO X), da Resolução nº 174/2017 do CNMP. Encaminhem-se os autos à Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes 
providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto:  acompanhar e fiscalizar a 
utilização de recursos federais emergencialmente encaminhados para o Município de Vacaria, para fins de combate à pandemia causada pela COVID-
19; 

II - Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde, para que informe se disponibiliza os dados sobre a utilização dos recursos federais 
recebidos especificamente para o combate ao novo Coronavírus em seu site de transparência, especialmente sobre a destinação e forma de utilização, 
contratos firmados (especificando se houve dispensa de licitação), projeção de novos gastos, suficiência dos recursos e outras observações que se fizerem 
necessárias; 

III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00045703-2020| 
PORTARIA Nº 96, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Notícia de Fato n. 1.29.000.002122/2020-19. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, e com fundamento nos artigos 129, II e III, da CF, 
7º, I, da LC n. 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2010; 

CONSIDERANDO as inúmeras representações acerca de negativa de Auxílio Emergencial pela União, cada qual com sua razão 
específica, dentro das possíveis categorias de indeferimento utilizadas pelo Governo Federal, o que reveste tais casos de caráter individual para os quais 
têm atribuição a Defensoria Pública da União, nos termos do art. 134 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o caráter do Auxílio Emergencial, diretamente ligado a sobrevivência de milhões de brasileiros afetados pelos 
efeitos da crise econômica sem precedentes que assola o país devido à pandemia de Covid-19, auxílio esse estabelecido pela Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020, o que o reveste de caráter essencial a tais cidadãos, pois criado para assegurar o mínimo existencial para milhões de brasileiros; 

CONSIDERANDO o apurado no âmbito do Inquérito Civil 1.29.000.002122/2020-19, que tem por objeto “Apurar dificuldade de 
cidadão de conseguir atendimento eletrônico na Defensoria Pública da União em Porto alegre, durante o período de pandemia de coronavírus”, mais 
especificamente a paralisação do atendimento a cidadãos com dificuldades de obter o Auxílio Emergencial, inclusive de modo eletrônico e remoto, a 
exemplo da informação que consta do site da Unidade Porto Alegre: 

CONSIDERANDO as inúmeras representações acerca de negativa de Auxílio Emergencial pela União, cada qual com sua razão 
específica, dentro das possíveis categorias de indeferimento utilizadas pelo Governo Federal, o que reveste tais casos de caráter individual para os quais 
têm atribuição a Defensoria Pública da União, nos termos do art. 134 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o caráter do Auxílio Emergencial, diretamente ligado a sobrevivência de milhões de brasileiros afetados pelos 
efeitos da crise econômica sem precedentes que assola o país devido à pandemia de Covid-19, auxílio esse estabelecido pela Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020, o que o reveste de caráter essencial a tais cidadãos, pois criado para assegurar o mínimo existencial para milhões de brasileiros; 

CONSIDERANDO o apurado no âmbito do Inquérito Civil 1.29.000.002122/2020-19, que tem por objeto “Apurar dificuldade de 
cidadão de conseguir atendimento eletrônico na Defensoria Pública da União em Porto alegre, durante o período de pandemia de coronavírus”, mais 
especificamente a paralisação do atendimento a cidadãos com dificuldades de obter o Auxílio Emergencial, inclusive de modo eletrônico e remoto, a 
exemplo da informação que consta do site da Unidade Porto Alegre: 

“Temporariamente NÃO ESTAMOS RECEBENDO NOVOS PEDIDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, DE MODO A PODER 
ANALISAR O ALTO NÚMERO DE REQUERIMENTOS JÁ APRESENTADOS A ESTA UNIDADE 

CONSIDERANDO que, instada a demonstrar as razões de interrupção de recepção e processamento dos pedidos de análise de 
indeferimento de Auxílio Financeiro Emergencial, foi possível apurar que referida interrupção está a ocorrer durante o mês completo de julho de 2020 
sob o seguinte fundamento: 

MANIFESTAÇÃO Nº 3752414 - CGDPU 
Observo que o pedido principal vinculado, "imediata restrição do atendimento realizado através do Formulário de Atendimento", não 

se trata de restrição de atendimento propriamente dita, uma vez que a restrição já foi autorizada pelo Defensor Público-Geral Federal na Portaria 372/2020 
(4 PAJs com assistência deferida por ofício ativo). Em verdade, o que se busca é regularizar o passivo existente, e não limitar a já limitada abertura de 
processos de assistência. 

À despeito de não se tratar de restrição de atendimento, o que ensejaria a manifestação da Corregedoria, entendo por bem entrar no 
mérito do pedido da Unidade. 

Com efeito, agendar atendimento para longo prazo no futuro cria uma falsa expectativa no assistido, uma vez que a análise será 
postergada, frustrando a própria finalidade do auxílio-emergencial, que é medida excepcional de proteção social adotada durante o período de 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

Diante de tais considerações, a Corregedoria se manifesta pelo deferimento do pedido de "restrição do atendimento realizado através 
do Formulário de Atendimento constante no sítio da Defensoria Pública da União, aba Contatos, Sul, Rio Grande do Sul, PORTO ALEGRE - 2ª Categoria, 
até a data de 06 de julho de 2020 (segunda-feira)". 
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MANIFESTAÇÃO Nº 3778440 – CGDPU 
Estando presentes os mesmos requisitos que deram origem à manifestação desta Corregedoria no doc 3752414, em que houve 

posicionamento pelo deferimento o pedido de "restrição do atendimento realizado através do Formulário de atendimento constante no sítio da Defensoria 
Pública da União", venho informar que não há oposição ao referido pleito, tratando-se de medida comedida em face da demanda expressiva. 

CONSIDERANDO ainda que o Memorando Nº 3749016/2020 – DPU RS/GABDPC2CATRS/ASSGAB2CATRS solicitava restrição 
do atendimento realizado através do Formulário de Atendimento constante no sítio da Defensoria Pública da União, aba Contatos, Sul, Rio Grande do 
Sul, PORTO ALEGRE - 2ª Categoria, até a data de 06 de julho de 2020, e que através do Memorando 3791417 - DPU/Porto Alegre/RS/2ª Categoria, 
houve nova autorização de restrição do atendimento até a data de 31 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o disposto no “Art. 1º - Cada Defensor Público-Chefe poderá, a seu critério, reorganizar a rotina do serviço de 
modo a: I - Manter, entre 13.03.2020 e 14.08.2020, apenas os atendimentos urgentes, nos termos da Resolução nº 103/2014;” 

CONSIDERANDO ainda foi possível apurar que os termos da PORTARIA GABDPGF DPGU nº 372, de 19 de junho de 2020, a 
qual consiga que as Unidades da DPU possuem limites humanos e materiais que impedem o processamento de um número excessivo de indeferimentos 
de Auxílio Financeiro Emergencial sem prejuízos de outros pedidos em demandas de outras espécies e processos já em tramitação, acaba por estabelecer 
possibilidade de limite diário de atendimento a 4 (quatro) processos de assistência jurídica integral e gratuita deferida por dia útil por ofício ativo: 

Art. 1º-B. Cada Defensor/a Público/a-Chefe poderá, a seu critério, reorganizar a rotina do atendimento de modo a estabelecer, para 
as demandas de Auxílio Financeiro Emergencial, o número máximo de abertura em 4 (quatro) processos de assistência jurídica integral e gratuita deferida 
por dia útil por ofício ativo de 2ª Categoria em atuação 

CONSIDERANDO o disposto no “Art. 1º-B. Cada Defensor/a Público/a-Chefe poderá, a seu critério, reorganizar a rotina do 
atendimento de modo a estabelecer, para as demandas de Auxílio Financeiro Emergencial, o número máximo de abertura em 4 (quatro) processos de 
assistência jurídica integral e gratuita deferida por dia útil por ofício ativo de 2ª Categoria em atuação;” 

CONSIDERANDO que o art. 1º da Constituição da República estabelece que a dignidade da pessoa humana é fundamento da 
República, essencial para sua configuração como Estado Democrático de Direito; 

CONSIDERANDO que o art. 5º da Constituição da República, em seu inciso LXXIV, assevera que o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

CONSIDERANDO que o art. 134 da Constituição Cidadã estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que “Organiza a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências” afirma em seu art. 3º-A que é 
objetivo da Defensoria Pública a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; 

CONSIDERANDO que o mesmo dispositivo ainda define que a assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo 
Estado será exercida pela Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO que Assistência Jurídica Integral e Gratuita é prevista na Constituição Federal, artigo 5.º inciso LXXIV, como 
dever do Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito público subjetivo; 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público 
e social, e de outros interesses sociais, difusos e coletivos (art. 127, caput, da Constituição Federal, e art. 5º, III, b, da Lei Complementar n. 75/93), 
incumbindo-lhe, outrossim, primar pela consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e pela defesa dos direitos e interesses 
coletivos (art. 5º, I, c, e III, e, da Lei Complementar n. 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, ser atribuição do Ministério Público Federal a promoção de inquérito civil e de ação civil pública para 
a salvaguarda dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal, art. 6º, VII, da Lei Complementar n. 75/93, e art. 1º da Resolução 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal n. 87, de 06 de abril de 2010); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto "Apurar dificuldade de cidadão de conseguir atendimento eletrônico na 
Defensoria Pública da União em Porto alegre, durante o período de pandemia de coronavírus". 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, determino que a Secretaria da 
procuradoria Regional dos direitos do Cidadão providencie: 

I) o devido registro nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
II) a expedição de recomendação à Defensoria Pública da União no Rio Grande do Sul, nos termos do despacho PR-RS-

00045447/2020. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - RS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00045740-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 38, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Inquérito Civil 1.29.000.002122/2020-19. A Sua Excelência o Senhor Gabriel 
Faria Oliveira Defensor Público-Geral Federal. Defensoria Pública da União. 
Setor Bancário Sul, Quadra 2 – Bloco H – Lote 14 - 15º andar - CEP 70.070-120 
– Brasília. Telefone: (61) 3318-4317 / 0270. E-mail: gabdpgf@dpu.def.br. A Sua 
Excelência o Senhor Renato Braga Vinhas. Defensor Público-Chefe. Defensoria 
Pública da União no Rio Grande do Sul. Rua Comendador Manoel Pereira, nº 24 
- Bairro Centro - CEP 90.030-010 - Porto Alegre –RS. Telefone: (51) 3216-6903 
| (51) 3216-7109 | (51) 98336-0034. E-mail: dpu.rs@dpu.def.br. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos Procuradores da República signatários, e no exercício das atribuições de 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, e com fundamento nos arts. 129, II e III, da CF e art. 6º, XX, da LC 75/93, e nos termos da Res. CSMPF 
nº 87/2006; 

mailto:gabdpgf@dpu.def.br
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CONSIDERANDO as inúmeras representações acerca de negativa de Auxílio Emergencial pela União, cada qual com sua razão 
específica, dentro das possíveis categorias de indeferimento utilizadas pelo Governo Federal, o que reveste tais casos de caráter individual para os quais 
têm atribuição a Defensoria Pública da União, nos termos do art. 134 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o caráter do Auxílio Emergencial, diretamente ligado a sobrevivência de milhões de brasileiros afetados pelos 
efeitos da crise econômica sem precedentes que assola o país devido à pandemia de Covid-19, auxílio esse estabelecido pela Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020, o que o reveste de caráter essencial a tais cidadãos, pois criado para assegurar o mínimo existencial para milhões de brasileiros; 

CONSIDERANDO o apurado no âmbito do Inquérito Civil 1.29.000.002122/2020-19, que tem por objeto “Apurar dificuldade de 
cidadão de conseguir atendimento eletrônico na Defensoria Pública da União em Porto alegre, durante o período de pandemia de coronavírus”, mais 
especificamente a paralisação do atendimento a cidadãos com dificuldades de obter o Auxílio Emergencial, inclusive de modo eletrônico e remoto, a 
exemplo da informação que consta do site da Unidade Porto Alegre: 

“Temporariamente NÃO ESTAMOS RECEBENDO NOVOS PEDIDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, DE MODO A PODER 
ANALISAR O ALTO NÚMERO DE REQUERIMENTOS JÁ APRESENTADOS A ESTA UNIDADE 

CONSIDERANDO que, instada a demonstrar as razões de interrupção de recepção e processamento dos pedidos de análise de 
indeferimento de Auxílio Financeiro Emergencial, foi possível apurar que referida interrupção está a ocorrer durante o mês completo de julho de 2020 
sob o seguinte fundamento: 

MANIFESTAÇÃO Nº 3752414 - CGDPU 
Observo que o pedido principal vinculado, "imediata restrição do atendimento realizado através do Formulário de Atendimento", não 

se trata de restrição de atendimento propriamente dita, uma vez que a restrição já foi autorizada pelo Defensor Público-Geral Federal na Portaria 372/2020 
(4 PAJs com assistência deferida por ofício ativo). Em verdade, o que se busca é regularizar o passivo existente, e não limitar a já limitada abertura de 
processos de assistência. 

À despeito de não se tratar de restrição de atendimento, o que ensejaria a manifestação da Corregedoria, entendo por bem entrar no 
mérito do pedido da Unidade. 

Com efeito, agendar atendimento para longo prazo no futuro cria uma falsa expectativa no assistido, uma vez que a análise será 
postergada, frustrando a própria finalidade do auxílio-emergencial, que é medida excepcional de proteção social adotada durante o período de 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

Diante de tais considerações, a Corregedoria se manifesta pelo deferimento do pedido de "restrição do atendimento realizado através 
do Formulário de Atendimento constante no sítio da Defensoria Pública da União, aba Contatos, Sul, Rio Grande do Sul, PORTO ALEGRE - 2ª Categoria, 
até a data de 06 de julho de 2020 (segunda-feira)". 

MANIFESTAÇÃO Nº 3778440 – CGDPU 
Estando presentes os mesmo requisitos que deram origem à manifestação desta Corregedoria no doc 3752414, em que houve 

posicionamento pelo deferimento o pedido de "restrição do atendimento realizado através do Formulário de atendimento constante no sítio da Defensoria 
Pública da União", venho informar que não há oposição ao referido pleito, tratando-se de medida comedida em face da demanda expressiva. 

CONSIDERANDO ainda que o Memorando Nº 3749016/2020 – DPU RS/GABDPC2CATRS/ASSGAB2CATRS solicitava restrição 
do atendimento realizado através do Formulário de Atendimento constante no sítio da Defensoria Pública da União, aba Contatos, Sul, Rio Grande do 
Sul, PORTO ALEGRE - 2ª Categoria, até a data de 06 de julho de 2020, e que através do Memorando 3791417 - DPU/Porto Alegre/RS/2ª Categoria, 
houve nova autorização de restrição do atendimento até a data de 31 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o disposto no “Art. 1º - Cada Defensor Público-Chefe poderá, a seu critério, reorganizar a rotina do serviço de 
modo a: I - Manter, entre 13.03.2020 e 14.08.2020, apenas os atendimentos urgentes, nos termos da Resolução nº 103/2014;” 

CONSIDERANDO ainda foi possível apurar que os termos da PORTARIA GABDPGF DPGU nº 372, de 19 de junho de 2020, a 
qual consiga que as Unidades da DPU possuem limites humanos e materiais que impedem o processamento de um número excessivo de indeferimentos 
de Auxílio Financeiro Emergencial sem prejuízos de outros pedidos em demandas de outras espécies e processos já em tramitação, acaba por estabelecer 
possibilidade de limite diário de atendimento a 4 (quatro) processos de assistência jurídica integral e gratuita deferida por dia útil por ofício ativo: 

Art. 1º-B. Cada Defensor/a Público/a-Chefe poderá, a seu critério, reorganizar a rotina do atendimento de modo a estabelecer, para 
as demandas de Auxílio Financeiro Emergencial, o número máximo de abertura em 4 (quatro) processos de assistência jurídica integral e gratuita deferida 
por dia útil por ofício ativo de 2ª Categoria em atuação 

CONSIDERANDO o disposto no “Art. 1º-B. Cada Defensor/a Público/a-Chefe poderá, a seu critério, reorganizar a rotina do 
atendimento de modo a estabelecer, para as demandas de Auxílio Financeiro Emergencial, o número máximo de abertura em 4 (quatro) processos de 
assistência jurídica integral e gratuita deferida por dia útil por ofício ativo de 2ª Categoria em atuação;” 

CONSIDERANDO que o art. 1º da Constituição da República estabelece que a dignidade da pessoa humana é fundamento da 
República, essencial para sua configuração como Estado Democrático de Direito; 

CONSIDERANDO que o art. 5º da Constituição da República, em seu inciso LXXIV, assevera que o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

CONSIDERANDO que o art. 134 da Constituição Cidadã estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu artigo 6º, prevê que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que “Organiza a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências” afirma em seu art. 3º-A que é 
objetivo da Defensoria Pública a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; 

CONSIDERANDO que o mesmo dispositivo ainda define que a assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo 
Estado será exercida pela Defensoria Pública; 
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CONSIDERANDO que Assistência Jurídica Integral e Gratuita é prevista na Constituição Federal, artigo 5.º inciso LXXIV, como 
dever do Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito público subjetivo; 

CONSIDERANDO que eventual alegação da Defensoria Pública da União quanto à impossibilidade de prestar atendimento aos 
cidadãos que necessitam do Auxílio Emergencial, bem como no que se refere ao ajuizamento de ações individuais questionando indeferimentos 
equivocados do auxílio emergencial não pode prosperar, tendo em vista ser pacífico o entendimento do Poder Judiciário, a frente o Supremo Tribunal 
Federal, no sentido de que em questões envolvendo o mínimo existencial não se aplica a restrição de reserva do possível1; 

CONSIDERANDO que a noção de "mínimo existencial", que resulta, implicitamente, de determinados preceitos constitucionais (CF, 
art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência 
digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, as prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras 
da plane fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 
direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança2; 

CONSIDERANDO que tais direitos, em especial à alimentação, se sobrepõem ao princípio de reserva do possível, especialmente 
quando não demonstrada cabalmente a intransponibilidade de obstáculos à garantia do direito às condições mínimas de existência humana digna; 

CONSIDERANDO que já assentou o Supremo Tribunal Federal em voto do Ministro Celso de Mello no âmbito do processo ARE 
745745 MG que: 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível 
– não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente 
quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial fundamentalidade3. 

CONSIDERANDO que todas as normas infraconstitucionais, e com mais razão as infralegais, devem estar de acordo com a 
Constituição, especialmente no que se refere aos direitos fundamentais, como o direito à alimentação e outros diretamente ligados a sobrevivência e 
dignidade dos cidadãos, atentando para a máxima efetividade destas normas; 

CONSIDERANDO ainda a ausência de base legal a permitir a interrupção do serviço de atendimento de novas demandas, inclusive 
por meio virtual, ainda que durante a pandemia COVID-19; 

CONSIDERANDO ademais a ausência de base legal a permitir a limitação diária a 4 (quatro) processos de assistência jurídica integral 
e gratuita deferida por dia útil por ofício ativo, limitação que fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

CONSIDERANDO que todas as normas infraconstitucionais, e com mais razão as infralegais, devem estar de acordo com a 
Constituição, especialmente no que se refere aos direitos fundamentais, como o direito à alimentação e outros diretamente ligados a sobrevivência e 
dignidade dos cidadãos, atentando para a máxima efetividade destas normas; 

CONSIDERANDO, a celebração de ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 41/2020 entre a União, representada pelo 
Ministério da Cidadania e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em 09 de junho de 2020, o qual tem por “prevenir a propositura de ações judiciais 
relativas ao auxílio emergencial, instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus (Covid-19), por meio da definição de fluxo de informações acerca dos motivos ensejadores do indeferimento dos pedidos 
do referido auxílio pelo Ministério da Cidadania, bem como pela atuação em padronização de ações extrajudiciais de solução de conflitos.” 

CONSIDERANDO, por fim, que a celebração de ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 41/2020, tem por escopo “dar acesso 
à DPU, de forma pontual e organizada, por meio dos instrumentos e parcerias existentes, um maior detalhamento das razões que ensejaram o 
indeferimento dos pedidos administrativos” bem como “viabilizar a possibilidade de reanálise pontual dos pedidos de auxílio emergencial indeferidos ou 
cujos dados foram considerados inconclusivos, na esfera administrativa”. 

Resolvem, com fulcro no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93, RECOMENDAR à Defensoria Pública da União, na 
pessoa de seu Representante, Defensor-Público Geral Federal, e à Defensoria Pública da União no Rio Grande do Sul, na pessoa de seu Representante, 
Defensor Público-Chefe, no âmbito de suas competências: 

1) O reestabelecimento do imediato atendimento ao público, inclusive para recebimento de novos pedidos de assistência jurídica, 
ainda que de forma virtual, e especialmente para casos de Auxílio Emergencial, prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

2) A revogação do Art. 1º-B da PORTARIA GABDPGF DPGU nº 372, de 19 de junho de 2020, bem como a revogação do Art. 1º 
da PORTARIA GABDPGF DPGU Nº 372, DE 19 DE JUNHO DE 2020, e ainda de qualquer normativa limitadora do número de abertura de processos 
de assistência jurídica integral e gratuita deferida por dia útil, ou qualquer outro limitador, por ofício ativo de 2ª Categoria em atuação na área do Rio 
Grande do Sul; 

3) A imediata alteração das informações constantes, no site https://www.dpu.def.br/endereco-rio-grande-do-sul, indicando a retomada 
de recebimento de novos casos de pedido de atuação na defesa de recebimento de auxílio emergencial, sem o limite de atendimento de processos de 
assistência jurídica referentes ao não recebimento do auxílio-emergencial. 

Esclarece o Ministério Público Federal que o não acatamento infundado do presente documento, ou a insuficiência dos fundamentos 
apresentados para não acatá-lo total ou parcialmente poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Com fundamento no art. 6º da LC 75/93, parte final do inciso XX, o Ministério Público Federal fixa o prazo de 05 (cinco) dias para 
que responda se acatará ou não a presente recomendação, demonstrando a adoção de medidas administrativas, bem como as medidas implementadas para 
seu cumprimento. 

 
ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 



DMPF-e Nº 143/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de julho de 2020 Publicação: sexta-feira, 31 de julho de 2020 23 
 

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

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00024310-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 145, DE 27 DE JULHO DE 2020 
 

EMENTA: Direitos Humanos. Direito à memória e à verdade. Preservação da 
memória histórica. Eventual comemoração do golpe militar de 31 de março de 
1964. Princípio da Hierarquia nas instituições militares. Ação judicial em curso. 
Objeto exaurido. Promoção de Arquivamento. Referência: IC 
1.31.000.000533/2019-88. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado de ofício com objetivo de apurar eventuais manifestações militares de cunho 
comemorativo em referência ao golpe militar instalado no Brasil em 31 de março de 1964. 

A título de diligências preliminares, expediu-se a Recomendação 1/2019-MPF/PR-RO/GABPRDC, destinada ao: (i) Comando da 17ª 
Brigada de Infantaria de Selva – brigada príncipe da beira; (ii) Comando do 5º Batalhão de Engenharia e Construção – Batalha CEL Carlos Aloísio 
Weber; (iii) Comando da BAPV ALA 6 – Base Aérea de Porto Velho; (iv) Comando da Delegacia Fluvial de Porto Velho – Marinha do Brasil, com as 
seguintes medidas recomendadas: 

a) se abstenha de promover ou tomar parte de qualquer manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou 
homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31 de março de 1964; e 

b) adote as providências para que os militares subordinados a sua autoridade se abstenham de promover ou tomar parte em 
manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31 
de março de 1964, adotando as medidas para identificação de eventuais atos e seus participantes, para aplicação de punições disciplinares, bem como 
para comunicar ao Ministério Público Federal, para adoção das providências cabíveis 

Impresso de notícia jornalística publicada no link a seguir: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-determinou-
que-defesa-faca-as-comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml, datada de 25/03/2019 (PR-RO-00010597/2019). 

Despacho 205/2019 (PR-RO-00010599/2019) com fundamentação jurídica determinando a instauração do presente apuratório e o 
cumprimento de diligências. 

Cópia de Recomendação 1/2019-MPF/PR-RO/GABPRDC (PR-RO-00009909/2019). 
Ofício 10/ALA6-AJUR/8240, oriundo do comando da aeronáutica, em resposta à Recomendação 1/2019-MPF, contendo as seguintes 

informações: 
- Sobre o assunto, informo que na referida Recomendação não consta a aposição da assinatura do membro dessa Procuradoria 

Regional, manual ou digital. Em razão disso, resta prejudicada a análise do inteiro teor da Recomendação. 
- Entretanto, informo a Vossa Excelência que até o presente momento não há previsão de realização de nenhuma manifestação de que 

trata a Recomendação. 
Ofício 105/DelPVelho-MB 33/995, oriundo da Marinha do Brasil – Delegacia Fluvial de Porto Velho, em resposta à Recomendação 

1/2019-MPF, contendo as seguintes informações: 
a) Nos termos do art. 8º, § 4º, da LC 75/93, as requisições dirigidas a Ministros de Estado, ou autoridades equiparadas, como é o caso 

Comandante da Marinha, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa 
atribuição seja delegada; 

b) No mesmo sentido aponta o Aviso Circular AGU 001, de 4 de junho de 1999; 
- Verifica-se que a Recomendação 1/2019/MPF foi encaminhada ao Delegado Fluvial de Porto Velho pelo Procurador Regional dos 

Direitos do cidadão lotado na PRDC de Rondônia. Entretanto, conforme restou demonstrado, o procedimento adotado pelo membro do Parquet não 
observou a legislação vigente, padecendo de vício formal; 

- Assim sendo, solicito o encaminhamento do documento em tela ao Comandante da Marinha, por meio da Procuradoria-Geral da 
República, tendo em vista o previsto no § 4º do Art. 8º, da LC 75/93, uma vez que não cabe a esta Delegacia Fluvial obstar as atividades definidas pela 
autoridade superior. 

Despacho 551/2019 de prorrogação e determinando o cumprimento de diligências (PR-RO-00023246/2019). 
Portaria 25/2019 de conversão de PP em IC (PR-RO-00035102/2019). 
Ofício 3092/2019-PRDC (PR-RO-00035133/2019) dirigido à 17ª Brigada de Infantaria e Selva, contendo os seguintes 

questionamentos: 
I) apresentar informaçõesacercadequaisatosalusivos,comemorativos,celebratórios,oude homenagem de qualquer natureza, ao período 

de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964, foram realizados nas unidades militares sob seu comando?; II) Informar 
se houve a leitura da "Ordem do Dia" (anexa), indicando data e horário  de  sua  leitura; III) Há programação  local  e/ou  provenientes de determinação 
superior de eventos vindouros, que façam alusão ao período de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964? IV) Demais 
informações que entender pertinentes. 

Ofício 3093/2019-PRDC (PR-RO-00035139/2019) dirigido ao 5º BEC local, contendo os seguintes questionamentos: 
I) apresentar informaçõesacercadequaisatosalusivos,comemorativos,celebratórios,oude homenagem de qualquer natureza, ao período 

de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964, foram realizados nas unidades militares sob seu comando?; II) Informar 
se houve a leitura da "Ordem do Dia" (anexa), indicando data e horário  de  sua  leitura;  III) Há programação  local  e/ou  provenientes  de determinação 
superior de eventos vindouros, que façam alusão ao período de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964? IV) Demais 
informações que entender pertinentes. 

Ofício 3094/2019-PRDC (PR-RO-00035140/2019) dirigido ao Comando da Aeronáutica, contendo os seguintes questionamentos: 
I) apresentar informaçõesacercadequaisatosalusivos,comemorativos,celebratórios,oude homenagem de qualquer natureza, ao período 

de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964, foram realizados nas unidades militares sob seu comando?; II) Informar 
se houve a leitura da "Ordem do Dia" (anexa), indicando data e horário  de  sua  leitura; III) Há programação  local e/ou  provenientes  de determinação 
superior de eventos vindouros, que façam alusão ao período de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964? IV) Demais 
informações que entender pertinentes. 
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Ofício 3095/2019-PRDC (PR-RO-00035142/2019) dirigido à Capitania Fluvial de Porto Velho, contendo os seguintes 
questionamentos: 

I) apresentar informaçõesacercadequaisatosalusivos,comemorativos,celebratórios,oude homenagem de qualquer natureza, ao período 
de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964, foram realizados nas unidades militares sob seu comando?; II) Informar 
se houve a leitura da "Ordem do Dia" (anexa), indicando data e horário  de  sua  leitura; III) Há programação  local  e/ou  provenientes  de determinação 
superior de eventos vindouros, que façam alusão ao período de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964? IV) Demais 
informações que entender pertinentes. 

Ofício 6/ALA6-AJUR/13770, em resposta ao ofício 3094/2019-PRDC, em que o Comando da Aeronáutica local informa que não 
houve e não há previsão de realização de nenhuma manifestação e que o ato em questão fora editado pelo Ministro da Defesa, exigindo-se o disposto no 
art. 8º, § 4º, da LC 75/93 (PR-RO-00036631/2019). 

Ofício 562-Asse Ap As Jurd/EM, em resposta ao ofício 3092/2019-PRDC (PR-RO-00037127/2019). 
Ofício 124 – AssJurd/5º BEC, em resposta ao ofício 3093/2019-PRDC, informando que não recebeu qualquer orientação ou 

determinação superveniente quanto à programação local ou eventos vindouros relativos ao 31 de março de 1964 (PR-RO-00037129/2019). 
Ofício 472/CFPV-MB, em resposta ao ofício 3095/2019-PRDC, em que o comando da Capitania Fluvial de Porto Velho informa que 

não há programação de eventos vindouros sobre o tema, remetendo Parecer da AGU e da Consultoria Jurídica do Comando da Marinha (PR-RO-
00001039/2020). 

Vieram os autos conclusos para deliberações. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que o feito não merece prosperar. O procedimento em apreço fora instaurado com objetivo 

de apurar eventuais manifestações militares de cunho comemorativo em referência ao golpe militar instalado no Brasil em 31 de março de 1964, 
decorrentes da “ordem do dia”, assinada pelo Ministro de Estado da Defesa, e coassinada pelos três Comandantes Militares, publicada no portal do 
Ministério da Defesa em 27/03/2019, prontamente rebatida pela NOTA PÚBLICA 1/2019 PFDC - PGR-00149292/2019. 

Como diligências preliminares, expediu-se a Recomendação 1/2019/MPF, dirigida ao Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva 
–BRIGADA PRÍNCIPEDA BEIRA; Comandodo5ºBatalhão de Engenharia e Construção–BATALHÃOCELCARLOSALOÍSIO WEBER; ao Comando 
da BAPV ALA 6 – BASE AÉREA DE PORTO VELHO e ao Comando da Delegacia Fluvial de Porto Velho – MARINHA DO BRASIL, com o seguinte 
objetivo: 

a) se abstenha de promover ou tomar parte de qualquer manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou 
homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31 de março de 1964; e 

b) adote as providências para que os militares subordinados a sua autoridade se abstenham de promover ou tomar parte em 
manifestação pública, em ambiente militar ou fardado, em comemoração ou homenagem ao período de exceção instalado a partir do golpe militar de 31 
de março de 1964, adotando as medidas para identificação de eventuais atos e seus participantes, para aplicação de punições disciplinares, bem como 
para comunicar ao Ministério Público Federal, para adoção das providências cabíveis. 

O feito prosseguiu sua tramitação visando apurar eventual programação futura por parte das forças armadas locais de atos alusivos, 
comemorativos, celebratórios ou de homenagem de qualquer natureza ao período de exceção instalado a partir do golpe militar ocorrido em 31 de março 
de 1964, tendo os supracitados organismos militares informado, em síntese, que a ato em questão fora editado pelo Ministro da Defesa, não competindo 
aos organismos locais a programação de eventuais comemorações da data epigrafada, além de reforçarem o disposto no art. 8º,§ 4º, da LC 75/93. 

Relativamente à data em comento e seus desdobramentos ocorridos neste ano de 2020, em pesquisa ao sítio eletrônico do Ministério 
da Defesa (https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/ordem-do-dia-alusiva-ao-31-de-marco-de-1965), constata-se ter havido 
nova “Ordem do Dia” alusiva ao 31 de Março de 1964, com o seguinte teor: 

Ordem do Dia Alusiva ao 31 de Março de 1964. Brasília, DF, 31 de março de 2020. 
O Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam 

àquela época. O entendimento de fatos históricos apenas faz sentido quando apreciados no contexto em que se encontram inseridos.  O início do século 
XX foi marcado por duas guerras mundiais em consequência dos desequilíbrios de poder na Europa. Ao mesmo tempo, ideologias totalitárias em ambos 
os extremos do espectro ideológico ameaçavam as liberdades e as democracias. O nazifascismo foi vencido na Segunda Guerra Mundial com a 
participação do Brasil nos campos de batalha da Europa e do Atlântico. Mas, enquanto a humanidade tratava os traumas do pós-guerra, outras ameaças 
buscavam espaços para, novamente, impor regimes totalitários. 

Naquele período convulsionado, o ambiente da Guerra Fria penetrava no Brasil. Ingredientes utópicos embalavam sonhos com 
promessas de igualdades fáceis e liberdades mágicas, engodos que atraíam até os bem-intencionados. As instituições se moveram para sustentar a 
democracia, diante das pressões de grupos que lutavam pelo poder. As instabilidades e os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. 

A sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento, se aliaram e reagiram. As Forças 
Armadas assumiram a responsabilidade de conter aquela escalada, com todos os desgastes previsíveis. 

Aquele foi um período em que o Brasil estava pronto para transformar em prosperidade o seu potencial de riquezas. Faltava a 
inspiração e um sentido de futuro. Esse caminho foi indicado. Os brasileiros escolheram.  Entregaram-se à construção do seu País e passaram a aproveitar 
as oportunidades que eles mesmos criavam. O Brasil cresceu até alcançar a posição de oitava economia do mundo. 

A Lei da Anistia de 1979 permitiu um pacto de pacificação. Um acordo político e social que determinou os rumos que ainda são 
seguidos, enriquecidos com os aprendizados daqueles tempos difíceis. 

O Brasil evoluiu, tornou-se mais complexo, mais diversificado e com outros desafios.  As instituições foram regeneradas e fortalecidas 
e assim estabeleceram limites apropriados à prática da democracia. A convergência foi adotada como método para construir a convivência coletiva 
civilizada. Hoje, os brasileiros vivem o pleno exercício da liberdade e podem continuar a fazer suas escolhas. 

As Forças Armadas acompanharam essas mudanças. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, como instituições nacionais permanentes 
e regulares, continuam a cumprir sua missão constitucional e estão submetidas ao regramento democrático com o propósito de manter a paz e a 
estabilidade. 

Os países que cederam às promessas de sonhos utópicos, ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade, as desigualdades e 
a civilidade que rege as nações livres. 

O Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. Muito mais pelo que evitou. 
O sobredito ato assinado pelo Ministro da Defesa e Comandantes das Forças Armadas fora objeto da Ação Popular de n. 0802121-

11.2020.4.05.8400, que tramita junto à 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, cujo pedido autoral restou julgado procedente, 
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determinando-se aos réus a retirada da ordem do dia 31 de março de 2020 do sítio eletrônico do Ministério da Defesa e abstenham-se de publicação de 
qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe de Estado praticado em 1964, em rádio e televisão, internet ou qualquer meio de comunicação escrita 
e/ou falada, bem como condenou a União, em virtude dos princípios da causalidade e da impessoalidade, ao pagamento de honorários sucumbenciais 
fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme se extrai da ciência ofertada pelo Ministério Público Federal nos referidos autos, em destaque: 

“O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se ciente da sentença de Id. 4058400.7271849 que julgou procedente o pedido 
para determinar aos réus que procedam a retirada da ordem do dia 31 de março de 2020 do sítio eletrônico do Ministério da Defesa e abstenham-se de 
publicação de qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe de Estado praticado em 1964, em rádio e televisão, internet ou qualquer meio de 
comunicação escrita e/ou falada, bem como condenou a União, em virtude dos princípios da causalidade e da impessoalidade, ao pagamento de honorários 
sucumbenciais fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), isentando o réu Fernando Azevedo e Silva do pagamento dos honorários de sucumbência.” 

Dessarte, como reforçado pelos organismos militares locais, em respeito à Hierarquia e Disciplina que regem as instituições militares, 
por força constitucional, eventual apuratório sobre ato praticado por Ministro de Estado deverá ser manejado pela Procuradoria-Geral da República, sem 
embargo da tramitação da Ação Popular supracitada, que abrange, de todo, o tema inserto no presente Inquérito Civil, restando exaurido o seu objeto e 
tornando sem efeito o seu prosseguimento. 

Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, 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. 

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

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão - Substituta 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00024450-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 146, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
Referência: IC 1.31.000.000938/2019-16. EMENTA: Políticas Públicas. Direito 
à educação. Apurar os efeitos da Resolução 74, de 28 de julho de 2019, que regula 
a cobrança de taxas em serviços da Universidade Federal de Rondônia. Correção 
da irregularidade. Revogação da Resolução 74/2019/CONSAD/UNIR. Promoção 
de Arquivamento. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar os efeitos da Resolução 74, de 28 de julho de 2019-UNIR, que 
implementa a cobrança de taxas em alguns dos serviços prestados pela Universidade Federal de Rondônia. 

Documentos que instruíram a instauração do feito (PR-RO-00022028/2019). 
Despacho 535/2019 devidamente fundamentado e com determinação para o cumprimento de diligências iniciais (PR-RO-

00022032/2019). 
Ofício 1889/2019-PRDC (PR-RO-00022458/2019) dirigido à UNIR, com os seguintes questionamentos: 
(i) qual a fundamentação utilizada pela Universidade para instituição de cobrança de serviços, conforme a Resolução 74, de 28 de 

julho de 2019?; (ii) quais medidas serão adotadas em relação aos acadêmicos hipossuficientes?; (iii) houve a devida publicidade prévia para que os alunos 
tivessem conhecimento das deliberações antes da votação?; (iv) houve participação da representatividade estudantil (DCE e Centros acadêmicos) durante 
a tramitação e votação da resolução?; (v) qual a fundamentação do Conselho para contrariar a decisão prolatada nos autos da ACP 2000.41.002015-
1/RO?; (vi) qual a finalidade da cobrança das taxas e como serão administrados os recursos?; (vii) outras informações que julgar pertinentes. 

Ofício 125/2019/ASS-Reitoria/REI/UNIR (PR-RO-00024495/2019), em resposta ao ofício 1889/2019-PRDC, esclarecendo, em 
síntese, o seguinte: 

(i) O Conselho Superior de Administração da UNIR, exercendo seu papel normativo aprovou a Resolução 74/CONSAD visando 
ordenar as relações administrativo-acadêmicas e considerando a necessidade, entre outras, de economia com despesas prescindíveis; a eficiência na 
utilização dos recursos públicos; os gastos gerados com a cessão de espaços físicos, emissão de documentos, promoção de eventos e realização de 
concursos; (…) Na decisão proferida pelo STF não consta proibição à cobrança pelas universidades públicas de outras taxas, tais como as que foram 
estabelecidas pela Resolução 74/CONSAD, a título de exemplo: a) Apostilamento de diplomas; b) inscrição em concursos públicos; c) 
revalidação/reconhecimento de diplomas/certificados expedidos por instituições estrangeiras; d) cobranças de taxas por laboratórios de pesquisa e clínicas 
pela prestação de serviço e consultoria etc. Aponta o entendimento exarado nos autos do processo 0008915- 37.2005.4.01.3900/PA, onde resta 
demonstrada a legalidade da cobrança de taxas em cursos de pós-graduação. Este entendimento fora posteriormente corroborado pelo STF no julgamento 
do Tema 535, com repercussão geral, onde fixou a tese de que ‘‘A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades 
públicas de mensalidade em cursos de especialização’’, isto posto, perfeitamente cabível a medida por esta universidade; (ii) O art. 13 da Resolução, 
prevê que as condições para isenção das taxas serão disciplinadas em instrumento posterior. Dessa forma, a instrução normativa que regulará este e outros 
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dispositivos da resolução está sendo elaborada; (iii) Todas as matérias em tramitação nos Conselhos Superiores ficam disponíveis aos conselheiros lotados 
nas respectivas Unidades no sistema SEI/UNIR. Isso implica que a matéria esteve disponível de 21/03/2019 à 26/06/2019. (iv) O CONSAD é composto 
por representantes docentes, discentes e técnicos administrativos. Regimentalmente, dois discentes eleitos por seus pares, têm assento permanente no 
Conselho. Nas três vezes que a matéria foi pautada houve envio de convite para os respectivos conselheiros, por parte dos discentes houve confirmação 
de comparecimento somente do conselheiro discente Hugo Gonçalves Oliveira. (v) A edição da Resolução não contraria a decisão prolatada na ACP 
2000.41.002015-1/RO. A referida decisão determinou tão somente que a UNIR se abstivesse de cobrar a taxa de inscrição no vestibular/2002, o que foi 
cumprido por esta Universidade. A única interpretação correta que se pode extrair do pedido inicial do MPF naquela ação é delimitada ao objetivo de 
invalidar a cobrança de taxas concernentes ao edital 002, de 05 de maio de 2000. Assim, ao regulamentar novamente a cobrança de taxas, a UNIR de 
nenhuma maneira contrariou a decisão da mencionada ação civil pública. (vi) A cobrança de taxas não impactará de maneira direta os acadêmicos e essa 
regulamentação não implicará em aumento significativo da arrecadação de receitas próprias, visto que ocorrerá em situações pontuais. Assim, não afetará 
de maneira alguma os acadêmicos regulares da UNIR. A finalidade da cobrança das taxas está relacionada ao caráter educativo e tem como objetivo a 
economia dos recursos e eficiência dos gastos públicos. (vii) Por fim, demonstrou o quadro comparativo com demais UF’s que possuem arrecadação 
própria. Destacam-se a Universidade de Juiz de Fora (UFJF) e a Fundação Universidade de Brasília (UnB), com mais de 50% de arrecadação de receita 
própria em relação a Matriz ANDIFES. 

Termo de apensamento dos autos à NF 1.31.000.001116/2019-52, que buscava ‘‘Apurar eventual irregularidade na Resolução nº 74, 
de 28 de junho de 2019, do Conselho Superior de Administração (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) a qual estabelece 
normas para a cobrança e isenção de taxas para serviços prestados pela referida instituição’’. 

Despacho 745/2019 (PR-RO-00032138/2019) determinando o cumprimento de diligências instrutórias. 
Ofício 2920/2019-PRDC (PR-RO-00032961/2019), dirigido à UNIR, contendo os seguintes questionamentos: 
(i) qual a natureza jurídica das taxas?; (ii) qual a fundamentação jurídica que embasa a criação das taxas?; (iii) como será realizado o 

pagamento da taxa (via GRU, conta, outro meio)?; (iv) qual mecanismo será utilizado para que se mantenha a verba arrecada em caixa próprio da 
instituição e qual a destinação desses recursos e prestação de contas?; (v) esclareça como será realizada a cobrança de taxa nos casos de 2ª chamada de 
prova, inclusão de disciplina, disciplina especial e disciplina por acompanhamento. 

Ofício 196/2019/ASS-Reitoria/REI/UNIR (PR-RO-00037615/2019), em resposta ao sobredito expediente. 
Portaria 32/2019/MPF de conversão de PP em IC (PR-RO-00040709/2019). 
Vieram os autos conclusos para deliberações. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. De análise dos autos, constata-se que o feito não merece prosperar. O presente procedimento fora instaurado visando apurar 

os efeitos da Resolução 74, de 28 de julho de 2019-UNIR, que implementa a cobrança de taxas em alguns dos serviços prestados pela Universidade 
Federal de Rondônia, detectando-se inicialmente, que tal normativa fora elaborada no sentido de dar ciência sobre serviços que não podem ser cobrados, 
a exemplo da taxa de inscrição em processos seletivos para cursos de graduação, cursos de extensão e pós-graduação stricto sensu. 

A título de diligências iniciais a Universidade Federal de Rondônia-UNIR se manifestou a respeito dos questionamentos realizados 
por este Parquet, contudo remanesceram pontos controvertidos, especialmente no tocante à natureza jurídica das taxas cobradas na Resolução supra 
telada; se haveria cobrança das pessoas hipossuficientes, bem como quanto à forma de cobrança de taxa nos casos de 2ª chamada de prova, inclusão de 
disciplina, disciplina especial e disciplina por acompanhamento. 

Por seu turno, após novos questionamentos, a referida IFES informou que eventual arrecadação seria revertida parasuas atividades de 
manutenção (limpeza, vigilância, energia, água etc), tendo em vista o cenário de incertezas e constantes aumentos nas despesas mencionadas, decorrentes 
dos ajustes/correções propostos pelo Governo em exercício. 

Especificamente no que toca às taxas irregulares insertas na Resolução 74/2019-CONSAD/UNIR, a Instituição informou acerca da 
sua revogação, em atendimento às solicitações do corpo discente, encontrando-se em vigor a Resolução 114, de 29/08/2019. 

Da análise da sobredita Resolução, que dispõe sobre o estabelecimento de normas para cobrança e isenção de taxas pela UNIR e 
revogação da Resolução 74/2019/CONSAD, constatam-se, dentre outras, as seguintes vedações e isenções de taxas: 

Art. 1º São vedadas as cobranças de taxas de inscrição de processos seletivos para cursos de graduação, cursos de extensão e pós-
graduação stricto sensu. 

Art. 2º É vedada a cobrança de taxa de matrícula e de 2ª chamada de prova. 
Art. 3º É vedada a cobrança de taxa para emissão de primeira via de diploma, permitida a cobrança de taxas para segunda via e 

subsequentes. 
Art. 4º São vedadas as cobranças de taxas para: 
I - Apostilamento em diploma; 
II - Alteração de dados de apostilamento em diploma; 
III - 2ª via impressa de programa por disciplina. 
Parágrafo único. Estão isentos de cobranças de taxas os discentes egressos da UNIR que comprovem, nos termos da Lei, manter a 

condição de camponeses, quilombolas, indígenas ou ribeirinhos. 
Art. 5º São permitidas as cobranças de taxas de inscrição em cursos de especialização lato sensu, cursos especiais ou de 

aperfeiçoamento e provas de proficiência. 
Parágrafo único. Os candidatos que comprovem ser hipossuficientes, indígenas ou quilombolas ficam isentos da cobrança nos cursos 

de especialização lato sensu, cursos especiais ou de aperfeiçoamento, nos termos da Lei. 
Destaca-se que a edição da norma em questão e a consequente revogação da Resolução 74/2019-CONSAD/UNIR decorre do 

PARECER 10/2019/CONSUN/SECONS/REI/UNIR elaborado pelo Conselho Universitário, isto é, decorrentes da apresentação de diversos recursos 
elaborados pelo corpo discente, donde se extrai especialmente a conclusão adotada pelo seu Conselheiro-Relator acerca da exclusão das taxas abaixo 
descritas, restando cumpridos os pontos controvertidos, conforme mencionado alhures: 
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Com efeito, constatada a revogação da Resolução 74/2019/CONSAD e a edição de norma adaptável e elaborada com a participação 

do corpo discente da Instituição de Ensino Superior ora demandada, resta corrigida a irregularidade apurada no presente Inquérito Civil, tornando 
despiciendo o seu prosseguimento. 

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 aoaccountability, 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. 

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

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão - Substituta 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00024451-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 147, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Referência: IC 1.31.000.001719/2015-21. EMENTA: Políticas Públicas. Direito 
previdenciário. Procedimento de Justificação Administrativa para suprir dados 
comprobatórios no interesse de benefício previdenciário. Recomendação acatada. 
Inexistência de motivos para continuidade como IC. Promoção de Arquivamento¿ 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado por meio da Portaria 22/2016, decorrente de procedimento preparatório instaurado a partir de 
documentação (ata de audiência) recebida da Justiça Federal em atendimento de Juizado Especial Federal no município de Ariquemes (fls. 2-3), com a 
finalidade de apurar se as agências do INSS no Estado de Rondônia realizam o procedimento de “justificação administrativa” para comprovação de 
situações informadas pelos requerentes de benefícios previdenciários (fls. 22-24). 

Despacho com determinação de providências (fls. 11-13). 
Recomendação n. 6/2016/MPF/PR-RO/GABPRDC, às fls. 14-19, com as seguintes recomendações ao INSS: 
I – cumpra fielmente o disposto na Instrução Normativa 45/2010 do INSS, para oportunizar aos segurados a realização da Justificação 

Administrativa, sempre que possuírem somente início de prova material da relação jurídica a ser comprovada, cientificando-lhes de seus direitos e 
conferindo-lhes prazo para apresentação das testemunhas; 

II – que todas as Agências do INSS no âmbito do Estado de Rondônia passem a adotar o procedimento de Justificação Administrativa 
no atendimento aos usuários dos serviços previdenciários, informando, em cada uma, quais são os servidores capacitados para tal; 

III – disponibilize capacitação a todos os servidores que atendem ao público nas agências da Previdência Social sobre as o conteúdo 
da Instrução Normativa 45/2010 do INSS, principalmente no que se refere ao processo da Justificação Administrativa; 

IV – capacite especificamente os servidores que estarão incumbidos de realizar a Justificação Administrativa em cada uma das 
agências para que realizem corretamente o procedimento; 

V – em cumprimento às disposições de ordem constitucional e infraconstitucional, confira a devida publicidade acerca da 
possibilidade dos segurados da Previdência Social de requererem a Justificação Administrativa para suprir a falta ou insuficiência de documento ou 
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produzir prova de fato ou circunstância, por meio de avisos pelos servidores, cartazes nas agências, exposição do aviso junto ao sítio eletrônico do INSS 
e nas mídias sociais deque a autarquia participe (facebook, twitter, etc); dentre outras medidas entendidas como pertinentes pelo INSS no cumprimento 
do quanto recomendado; 

VI – em caso de acatamento, enviar cópia desta recomendação a todas as gerências regionais do INSS para que tomem conhecimento 
das medidas aqui dispostas. 

Expediu-se o Ofício n° 2788/2016-PRDC/MPF/PR/RO (fls. 20), ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e o Ofício n° 
2787/2016-PRDC/MPF/PR/RO (fl. 21) à Gerente Executiva do INSS em Rondônia, ambos para encaminhar a Recomendação supracitada. 

Às fls. 22-24, Portaria 22/2016 que determina a conversão do PP em IC. Às fls. 27, sobreveio resposta do Instituto Nacional de Seguro 
Social, em atendimento ao Ofício n° 2788/2016-PRDC/MPF/PR/RO, contendo as seguintes informações quanto ao atendimento da Recomendação n° 
6/2016: 

I – Em atenção à solicitação para cumprimento do disposto em Ato Normativo, cumpre informar que, em substituição à Instrução 
Normativa nº 45/2010, foi publicada a Instrução Normativa n° 77/PRES/INSS em 21 de janeiro de 2015, que tratou, dentre outros assuntos, de adequações 
importantes a respeito da Justificação Administrativa-JA, inclusive com a criação de capítulo próprio e reestruturação dos artigos; a necessidade de 
observância do procedimento é destacada já no primeiro artigo do referido capítulo. Para além do disposto na referida instrução, a direção central do 
INSS vem atuando no sentido de conscientizar a importância da oportunização do processamento de JA, principalmente com a valorização de boas 
práticas disseminadas em eventos e matérias específicas, das quais destacamos anexas às fls. 12 a 17. Ainda, o próprio site da Previdência Social dispõe 
de tópico específico sobre a Justificação Administrativa, com links para o mesmo nos demais serviços, cujo texto segue em anexo às fls. 18 e 19; e os 
operadores de Centrais de Teleatendimento 135 estão capacitados para far informações sobre o procedimento para JA, dispondo da ferramenta “Portal 
135”, com acesso simples aos detalhes necessários à orientação do segurado, conforme impressão de telas anexa às fls. 19 a 19v. Com tais medidas, o 
INSS pretende atingir “os dois lados do guichê”, conscientizando tanto o segurado de seu direito à verificação de situações de direito por JA, quanto o 
servidor em relação ao seu dever de oportunizar esta possibilidade ao segurado nos casos em que for possível. 

 II – Cabe esclarecer que todos os servidores do Instituto têm competência para executar todas as atribuições inerentes aos cargos de 
Técnico ou Analista do Seguro Social, dado que seu perfil presume amplo conhecimento técnico de matéria previdenciária, envolvendo todas as categorias 
de filiados obrigatórios ou não, todos os tipos de benefícios previdenciários à disposição dos cidadãos, inclusive não previdenciários, como é o caso do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC da Lei Orgânica de Assistência SociaL - LOAS e do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro 
Defeso). 

É claro que, no intuito de aproveitar da melhor forma a força de trabalho disponível e permitir o rápido contorno de inúmeras 
contingências que as Agências da Previdência Social – APS enfrentam em seu cotidiano, o Instituto concede aos seus respectivos gerentes, com suporte 
das Gerências Executivas -GEX devinculação, autonomia para atribuir papéis aos servidores de forma dinâmica, em linha com suas melhores habilidades 
e respeitando a flutuação das necessidades da demanda local. Portanto, em atendimento à recomendação informamos que não há qualquer restrição, seja 
de localidade ou seja de cargo efetivo, para processamento da JA. O fato de não haver a realização de um serviço do INSS em determinada unidade 
durante determinado período de tempo não implica afirmar que não há disponibilidade do serviço no local. Ainda assim, a Gerência Executiva de Porto 
Velho será instada a emitir comunicado à APS jurisdicionadas no intuito de reforçar o contido na recomendação. 

III –Inicialmente informamos que no ano de 2012 foi realizada uma grande ação de capacitação sobre JA, enquadrada no Programa 
4572 – CAPACITAÇÃO DESERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO. O público-alvo 
de capacitação foram os multiplicadores atuantes na GEX e procuradores atuantes nas Procuradorias Seccionais, bem como servidores processantes 
contumazes de Justificação Administrativa em APS. Ocorre que, face o significativo contingenciamento de verbas do poder executivo federal, não há 
mais disponibilidade de recursos para promover capacitação da mesma monta que a ocorrida em 2012, tanto para promover a “reciclagem” do 
conhecimento quanto para ampliá-lo. Por este motivo, a Diretoria de Benefício promove tratativas juntos ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento do 
INSS para elaboração e inclusão em sua plataforma de curso de Educação à Distância –EAD sobre o tema, cuja vantagem sobre a capacitação presencial 
é de disponibilidade de forma permanente. 

IV – Nos termos da resposta ao item anterior, a disponibilidade de novas tecnologias para promoção do conhecimento, combinada 
com o contingenciamento de verbas, aponta para a solução de EAD como adequada para prover a capacitação em tela. Cabe ressaltar ainda que a 
disponibilidade de solução EAD é afinada com a já descrita dinâmica das unidades de atendimento, posto que permite a rápida capacitação e reciclagem 
do conhecimento dos servidores com baixo ônus para o Instituto. 

V – Conforme disposto na resposta ao item I, a Autarquia divulga atualmente a JÁ por meio do portal da Previdência Social, no 
conteúdo relativo a serviços, sobre o qual possui efetiva gestão. Tanto o conteúdo de notícias quanto as contas de redes sociais da Previdência Social são 
geridas pela Assessoria de Comunicação, vinculada à Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, sucessora da Assessoria de Comunicação do 
Ministério da Previdência Social. Neste sentido, no intuito de acatar e dar efeito à presente recomendação, remetemos nesta data cópia do presente àquele 
setor. 

 VI – De forma a facilitar a correta compreensão e a atenta observação aos procedimentos inerentes à JA, a recomendação será 
repassada à GEX por meio de comunicado na Intranet do INSS, com a chamada para a conformidade dos procedimentos. Pelo exposto, entendemos 
cumpridos os termos da recomendação em epígrafe, bem como as devidas considerações e esclarecimentos. 

Certidão de fls. 36, para reconhecer o cumprimento dos termos da recomendação 6/2016, conforme parágrafo 2 da fl. 30. 
Despacho com prorrogação de prazo e diligências (fls. 39-44) 
Às fls. 45-46 consta Ofício 2883/2017-PRDC expedido à Gerência Executiva do INSS em Rondônia, solicitando informações e 

documentação comprobatória quanto ao cumprimento da Recomendação 6/2016, contendo os seguintes questionamentos: (i) - Se houve aumento nos 
registros de requerimento e processamento de Justificação Administrativa nas agências localizadas no Estado de Rondônia, após a expedição da 
Recomendação 6/2016? 

(ii) - Encaminhar relação contendo os processos administrativos de benefícios e em quais Agências tenham sido requeridas a 
Justificação Administrativa, durante o período de Fevereiro de 2016 a Agosto de 2017; 

(iii) - Conforme resposta ao item III, da Recomendação 6/2016, o INSS informou que “a Diretoria de Benefícios promove tratativas 
junto ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS para elaboração e inclusão em sua plataforma de curso de Educação à Distância – EAD sobre 
o tema..”, com relação a este item, já houve a implementação de curso de capacitação de servidores? Em caso negativo, quais as providências estão sendo 
adotadas por essa Autarquia? Existe previsão de prazo para implementação do curso? (Encaminhar cópia do Ofício 01.500.4-CGAIS, fls. 28-30); 

(iv) - Quanto ao item V, da Recomendação, houve exposição de aviso junto às mídias sociais de que a autarquia participe (facebook, 
twitter, etc), bem como por meio de avisos pelos servidores e/ou cartazes afixados em todas agências do INSS no Estado de Rondônia?; 
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(v) - Outras informações julgadas pertinentes. 
Em resposta ao ofício já aludido, a Gerente Executiva do INSS em Porto Velho-RO, por meio do Ofício 

245/GAB/GEXPTV/INSS/RO, apresentou conjunto de documentação comprobatória, tais como relação de processos, listas e informação sobre 
Justificação Administrativa no portal eletrônico do INSS, bem como os seguintes esclarecimentos quanto às solicitações requisitadas no expediente, em 
atendimento à Recomendação 6/2016, veja-se (fls. 47-54): 

(i) –Em pesquisa aos Sistemas de Benefícios, foi identificado o processamento de 28 processos de Justificação Administrativa, 
realizadas no período de janeiro de 2016 a setembro de 2017, e mais 7 processos realizados de forma manual na APS em Nova Mamoré, totalizando 35 
processos. Esse quantitativo em pouco mais deum ano e meio é superior a quantidade de JA dos três anos anteriores. Desta forma, afirmamos que houve 
aumento nos registros de requerimento e processamento de JA nas APS em Rondônia; 

(ii) Em anexo segue relação contendo os processos administrativos de benefícios e em quais Agências foram requeridas Justificação 
Administrativa, durante o período de janeiro/2016 a setembro/2017; 

(iii) Lamentamos informar que não houve inclusão de curso relativo ao tema na plataforma de curso de Educação à Distância – EAD. 
Da mesma forma não fora implementado curso de capacitação de servidores em Processamento de Justificação Administrativa. Como servidora usuária, 
essa gestora solicitou a criação do curso junto à própria Escola da Previdência, sem previsão de implementação. Nos casos de dúvidas dos servidores nas 
APS, passamos orientações conforme o caso concreto; 

(iv) – Os servidores têm orientado os interessados da possibilidade de suprir falta de documentos ou fazer prova de fato ou 
circunstância mediante requerimento de JA, principalmente quando da emissão de “Carta de Exigências(s)” para apresentação de documentos. Em 
12.05.2017 foi publicado no portal do INSS na internet – portal.inss.gov.br, perguntas e respostas sobre Justificação Administrativa. Foram afixados 
cartazes à época da Recomendação, contudo não foram renovados; (v) – Novos cartazes serão afixados nas APS. 

Despacho com prorrogação de prazo e diligências (fls. 55-59). 
Ofício 3759-2018-PRDC-MPF-PRRO, dirigido ao INSS, solicitando (fls. 60): 
i) informar quais são os servidores habilitados para processar justificação administrativa em cada uma das agências do Estado; 
ii) encaminhar relação atualizada contendo os processos administrativos de benefícios e em quais agências tenham sido requeridas a 

Justificação Administrativa; 
iii) com base na resposta apresentada no item (iii) no Ofício245/GAB/GEXPV/INSS/RO (encaminhar cópia das fls. 18 e 47 dos 

autos), em referência ao cumprimento do item III da Recomendação 6/2016, já houve a implementação de curso de capacitação dos servidores? Em caso 
negativo, quais as providências estão sendo adotadas por essa autarquia? Existe previsão de prazo para implementação do curso?; 

iv) outras informações julgadas pertinentes. 
Despacho saneador 388/2018 justificando a tramitação do procedimento há mais de 3 anos e determinando o aguardo do prazo 

assinalado ao INSS para resposta e, não advindo a resposta no prazo, que fosse realizada a devida reiteração (fls. 61-64). 
Ofício 1661/2019-PRDC/MPF/PR/RO reiterando o Ofício 3759/2018/PRDC dirigido ao INSS (fls. 65). 
Oficio 277/GEXT/PVH, de 2019, em resposta aos questionamentos do MPF, encaminhando a lista de servidores habilitados a 

processar a justificação administrativa, informando que não há como encaminhar os dados dos processos em razão de mudança no sistema, com 
centralização, bem como que não houve treinamento específico, mas que as agências contam com servidores habilitados para realização da justificação 
administrativa, sendo cumprida, portanto, a recomendação expedida pelo MPF. 

Prestes ao vencimento do prazo para tramitação do feito, vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos verifica-se que a presente investigação não merece prosperar como Inquérito Civil, pois houve 

recomendação expedida e acatada pelo INSS e o acompanhamento, com questionamentos posteriores, demonstrou que o INSS deu cumprimento ao 
quanto recomendado na Recomendação n. 6/2016/MPF/PR-RO/GABPRDC. 

Assim, no momento, tendo havido acatamento e cumprimento do quanto recomendado, atualmente inexiste motivos para a 
continuidade de tramitação do presente IC e, por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução nº 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 de Ofício, inaplicável 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. 

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

Assim, após os procedimentos de praxe, em atenção a Diretriz n. 5 do Provimento CMPF 1, de 5 de novembro de 2015, remetam-se 
os autos ao NAOP/PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93, 9º, §1º, da Lei 7.347/85 
e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

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, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Substituta 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00018203-2020| 

PORTARIA Nº 42, DE 24 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ora signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000121/2020-44, que tem por resumo: 
“Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Apurar prática de garimpo por índios e não índios.” 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 
fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 
comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 
informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 
129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000121/2020-44 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, para apurar a prática de garimpo por índios e não índios na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
À Secretaria, entre em contato com a Assessoria do 4º Ofício desta PR/RR, para solicitar informações sobre o relatório sigiloso 

requerido no Memorando nº 29/2020/7º Ofício. 
Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

 
ALISSON MARUGAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-GRT-SP-00001658-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 28 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da 
Constituição da República, e: 

Considerando as atribuições institucionais constantes nos artigos 5º, inciso IV, 6º, inciso VII, “d”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar 
nº 75/1993; 

Considerando o disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985; 
Considerando as disposições contidas nos artigos 1º, 2º, inciso I, e 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 
Considerando as disposições contidas nos artigos 1º, 2º, inciso I, 4º, inciso II, e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; e 
Considerando, por fim, o escoamento do prazo a que alude o art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e a 

necessidade de maiores esclarecimentos acerca das informações trazidas a este órgão ministerial por meio de notícia de fato instaurada pela Procuradoria 
da República no Município de Angra dos Reis/RJ, com declínio de atribuição a esta Procuradoria da República em Guaratinguetá/SP, com o objetivo de 
verificar eventual supressão de vegetação nativa mediante queimada na localidade denominada “Sertão da Capoeirinha” município de Cunha/SP. 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000133/2019-51 em INQUÉRITO CIVIL para a devida apuração dos 
fatos, ordenando, para tanto: 

a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para a necessária publicação, ante o estabelecido 

nos arts. 4º, VI, in fine e 7º, § 2º, I, ambos da sobredita Resolução do CNMP, assim como nos arts. 6º e 16, § 1º, I, estes da Resolução nº 87, de 03 de 
agosto de 2.006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Fica designada, para secretariar o presente inquérito civil, a Técnica Administrativa Rita de Cássia Ribeiro Martins de Oliveira, lotada 
no 1º Ofício desta Procuradoria da República. 

 
RICARDO BALDANI OQUENDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00003776-2020| 
PORTARIA Nº 37, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
Originador: IC n° 1.34.033.000050/2017-22 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 
caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas Resoluções 
CNMP nº 23/07 e nº 174/2017, e ainda: 
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CONSIDERANDO o conteúdo e determinações da Promoção de Arquivamento n° 111/2020 (PRM-CGT-SP-00003655/2020) 
proferida nos autos do IC 1.34.033.000050/2017-22; 

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver e acompanhar uma política pública de curto/médio prazo para o levantamento da 
capacidade de prestação de serviço público de saúde por meios próprios e a real demanda da população local, visando à ampliação da capacidade de 
prestação do serviços de saúde pelo próprio município, com plano para aumento de estrutura, de quantidade e qualidade de serviços prestados e por meio 
de periódico concurso público para contratação de pessoal, inclusive com possível remanejamento de verba e reestruturação de cargos de difícil 
preenchimento, com objetivo final de estabelecer, se o caso, eventual necessidade e âmbito de atuação complementar de Organização Social para suprir 
o real déficit municipal, devidamente comprovado. 

CONSIDERANDO previsão legal e normativa para instauração de procedimento administrativo sem fins investigativos para o 
acompanhamento de fatos, procedimentos e políticas públicas que, a princípio, não ensejam a autuação de inquérito civil. 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução CNMP nº 174/2017, a instauração de PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA (PA-PPB), por desmembramento do IC n° 1.34.033.000050/2017-22, nos 
termos abaixo. 

Ementa: SAÚDE PÚBLICA. ATOS ADMINISTRATIVOS. TERCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE. LEVANTAMENTO DA 
CAPACIDADE PRÓPRIA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 
ATUAÇÃO COMPLEMENTAR À DO ENTE PÚBLICO. CARAGUATATUBA/SP. 1CCR 

Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva 
Órgão Revisor: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Prioridade: Sim 
Grau de Sigilo: Normal 
Caso urgente: Não 
Temas CNMP:  10064, 12511, 10421 
Representante: ex officio 
Representado: Município de Caraguatatuba /SP 
Resumo: Desenvolver e acompanhar política pública de reestruturação da saúde no Município de Caraguatatuba mediante 

levantamento da demanda crítica populacional, da capacidade municipal de prestação de serviço próprio, incluindo medidas de expansão de estrutura, 
serviços e contratação de pessoal, com objetivo de adequação de contratação de organizações sociais para atuação complementar à do ente público. 

O desmembramento deverá ser feito primeiramente com cópia da presente Portaria, seguida da Promoção de Arquivamento n° 
111/2020 (PRM-CGT-SP-00003655/2020). 

Como diligência inicial determina-se a juntada de cópia de fls., nesta ordem:  03/64; 101/141;  68/78;  145/166; 206/236;  253/268;  
275/278;  291/294;  321/323, todos dos autos originários IC 50/2017. 

Após, conclusos para elaboração de minuta de plano de trabalho e agendamento de reunião com o Secretário de Saúde Municipal e 
Conselho Municipal de Saúde. 

REGISTRE-SE esta Portaria. DISTRIBUA-SE por prevenção ao 1° Ofício desta Procuradoria da República em Caraguatatuba/SP, 
sem compensação na distribuição. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do 
CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município, conforme exigência do art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do 
CNMP. 

 
MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00006590-2020| 
PORTARIA Nº 40, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com assento no disposto nos artigos 127 “caput” e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 8º, incisos II, V, VII e VIII, da 
Lei Complementar nº 75/93, bem como nos artigos 8º, 9º, 10 e 11, da Resolução nº 174, de 4 de Julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público – CNMP; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e 
social, podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal: zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, CF), 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 difusos e 
coletivos (art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação, entre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, implementou o 
“Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil” – PROINFÂNCIA –, através da 
Resolução n.º 06, de 24 de abril de 2007, o qual tem como objetivo o acesso de crianças a creches e escolas e a melhoria da infraestrutura física da rede 
de educação infantil; 

CONSIDERANDO que o PROINFÂNCIA atua sobre dois eixos principais: a) construção de creches e pré-escolas, por meio de 
assistência técnica e financeira do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE –, com projetos padronizados fornecidos por este ou 
projetos elaborados pelo próprio proponente; e b) aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação 
infantil; 

CONSIDERANDO que, desde o início do PROINFÂNCIA, havia a previsão da contratação de 8.831 obras, ao custo de 11,2 bilhões 
de reais, dos quais mais de 6 bilhões de reais foram transferidos para os entes federados, com a conclusão, segundo o Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle – SIMEC – do FNDE, de apenas 3.974 obras (dados atualizados em março de 2019); 
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CONSIDERANDO que, segundo análise da Controladoria-Geral da União – CGU (Relatório de Avaliação n. 80/2017), na prática, 
apenas parte desse montante, ou seja, 2.708 unidades foram concretamente finalizadas; sem, no entanto, a informação de quantas escolas estão em efetivo 
funcionamento; 

CONSIDERANDO as orientações constantes na Nota Técnica n. 01/2019, formulada pelo Grupo de Trabalho Proinfância (GT 
PROINFÂNCIA), constituído por representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados do RJ, MG, RS, GO, BA e MA; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio para acompanhamento de atividades não sujeitas a 
inquérito civil, nos termos do que dispõe o art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Resolve: 
Com fundamento no artigo 9º da Resolução 174, de 04 de julho de 2017, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, 

determinar a conversão da Notícia de Fato nº 1.34.015.000122/2020-55 em Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar a obra referente 
ao convênio nº 7389/2013, celebrado entre o FNDE e o município de Olímpia/SP. 

 
ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00079806-2020| 
PORTARIA Nº 120, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

"caput" e 129, II, III e IX, da Constituição Federal e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 
CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea "d", e inciso III, alínea "b" e "e", da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, alínea "b" e XIV, 
alínea "f", da Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa da probidade administrativa e de outros 
interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o Processo de Supervisão do MEC em face da Universidade Brasil; 
RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, para acompanhar e tomar ciência 

do andamento do Processo Administrativo de Supervisão nº 23000.001788/2020-29 do MEC em face da Universidade Brasil. Para tanto, determina: 
I - Autue-se e registre-se no âmbito da PR/SP; 
II - Publique-se a presente portaria, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (arts. 4º e 9º da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público combinado como art. 9º da Resolução nº 174/2017 do mesmo Conselho) 
 

ANDREY BORGES DE MENDONÇA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00006118-2020| 
PORTARIA Nº 138, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
TUTELA COLETIVA. MEIO AMBIENTE. APURAÇÃO DE DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL. PITANGUEIRAS/SP. ÁREA DO CONDOMÍNIO VALE DO 
RIO MOGI. LOTE Nº 090. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento das atribuições previstas nos arts. 
127, 129, incs. I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, II, alínea “d”, III, alíneas “b” e “e”, V, 
alínea “b”, e VI, 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, 8º e 9º, da Lei Complementar n.º 75/93; art. 15 da Resolução CNMP n.º 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 
24 da Resolução CSMPF n.º 87/06; e 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de 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 (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de ações antrópicas em área de preservação permanente em cerca de 100 (cem) 
lotes do denominado “Condomínio Vale do Mogi”, localizados no município de Pitangueiras/SP (Inquérito  Policial  0005496-61.2013.4.03.6102 - Laudo 
Pericial nº 413/2014-UTEC/DPF/RPO/SP - quesito 10); 

CONSIDERANDO que as referidas ocupações irregularidades não guardam, inicialmente, relação entre si, sendo constatada a ação 
individualizada em cada lote, impondo-se, portanto, a necessidade de promover a regularização ambiental das referidas ocupações na medida da 
responsabilidade de cada proprietário; 

RESOLVE: 
1. Determinar o cumprimento do DESPACHO 1879/2020 GABPRM3-CRDG, desmembrando-se o Inquérito Civil nº 

1.34.010.000398/2019-40, com distribuição vinculada ao 5º Ofício, ante a conexão, nos termos do artigo 5º e da primeira parte do § 3º do artigo 8º da 
Portaria Conjunta nº 001/2018, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: "Apuração de possíveis danos 
ambientais em área vinculada ao lote nº 090 do Condomínio Vale do Mogi, em Pitangueiras/SP, registrado em nome de ANTONIO AGNOLITO e 
GUILHERME ZAMPRONI . Registro de IPTU nº 1.50.010.9000". 

2. Nomear a servidora Luciana Cristina Silviano Gonçalves, matrícula nº 8.811, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, para 
atuar como Secretária, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução CNMP nº 23/2007 e do art. 5°, inciso V, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3. Comunicar a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2010, 
mediante cadastro no Sistema Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 
16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
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4. Determinar a afixação desta portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República 
no Município de Ribeirão Preto/SP, em atendimento ao que prevê o art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

5. Oficiar à Prefeitura de Pitangueiras/SP solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, a prestação de informações e de dados técnicos 
indispensáveis à propositura da ação civil. 

6. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00006117-2020| 
PORTARIA Nº 139, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
TUTELA COLETIVA. MEIO AMBIENTE. APURAÇÃO DE DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL. PITANGUEIRAS/SP. ÁREA DO CONDOMÍNIO VALE DO 
RIO MOGI. LOTE Nº 091. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento das atribuições previstas nos arts. 
127, 129, incs. I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, II, alínea “d”, III, alíneas “b” e “e”, V, 
alínea “b”, e VI, 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, 8º e 9º, da Lei Complementar n.º 75/93; art. 15 da Resolução CNMP n.º 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 
24 da Resolução CSMPF n.º 87/06; e 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de 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 (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de ações antrópicas em área de preservação permanente em cerca de 100 (cem) 
lotes do denominado “Condomínio Vale do Mogi”, localizados no município de Pitangueiras/SP (Inquérito Policial 0005496-61.2013.4.03.6102 - Laudo 
Pericial nº 413/2014-UTEC/DPF/RPO/SP - quesito 10); 

CONSIDERANDO que as referidas ocupações irregularidades não guardam, inicialmente, relação entre si, sendo constatada a ação 
individualizada em cada lote, impondo-se, portanto, a necessidade de promover a regularização ambiental das referidas ocupações na medida da 
responsabilidade de cada proprietário; 

RESOLVE: 
1. Determinar o cumprimento do DESPACHO 1879/2020 GABPRM3-CRDG, desmembrando-se o Inquérito Civil nº 

1.34.010.000398/2019-40, com distribuição vinculada ao 5º Ofício, ante a conexão, nos termos do artigo 5º e da primeira parte do § 3º do artigo 8º da 
Portaria Conjunta nº 001/2018, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: "Apuração de possíveis danos 
ambientais em área vinculada ao lote nº 091 do Condomínio Vale do Mogi, em Pitangueiras/SP, registrado em nome de FERNANDO CASTELLANI e 
LUIZ CARLOS CERQUEIRA. Registro de IPTU nº 1.50.010.9100". 

2. Nomear a servidora Luciana Cristina Silviano Gonçalves, matrícula nº 8.811, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, para 
atuar como Secretária, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução CNMP nº 23/2007 e do art. 5°, inciso V, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3. Comunicar a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2010, 
mediante cadastro no Sistema Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 
16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

4. Determinar a afixação desta portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República 
no Município de Ribeirão Preto/SP, em atendimento ao que prevê o art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

5. Oficiar à Prefeitura de Pitangueiras/SP solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, a prestação de informações e de dados técnicos 
indispensáveis à propositura da ação civil. 

6. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00005730-2020| 
DECISÃO Nº 94, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
ARQUIVAMENTO. Procedimento Preparatório n.º 1.34.007.000133/2019-09. 
 

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu, de Vinicius Cardoso da Silva, Marcelo Cesar Torres Rubi e Thiago Cortez Simões 
Nunes, notícia de fato com o seguinte teor: 

O Poder executivo municipal através de convênio Plano de Ações Articuladas-PAR – instituído pelo Decreto n.º 6.094, de 24 de abril 
de 2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB, recebeu 
através do processo n.º 23400.002961/201706, o valor de R$ 228.912,00 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e doze reais), conforme documento n.º 
201802297-4, disponível em: http://simec.mec.gov/par/carregaTermos.php, para aquisição de um ônibus escolar para educação básica. 

Ocorre nobre promotor, que em pesquisa anterior por estes cidadãos, em data anterior a 03/01/2019, constatamos que o valor já havia 
sido utilizado pelo poder público, visto que só restava um saldo bancário de R$ 29.828,52 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e 
dois centavos), sendo que o referido ônibus não fora adquirido. 

Em consulta na data de 07/01/2019 constatou-se que tal valor foi “devolvido” à conta bancária do município, porém o saldo agora 
está em R$232.188,92 (duzentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme comprovantes de tela anexas. 

Para melhor compreensão do ocorrido requisitei, mais de uma vez, informações ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

Em resposta, o FNDE: 



DMPF-e Nº 143/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de julho de 2020 Publicação: sexta-feira, 31 de julho de 2020 34 
 

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

 

a) por meio do Ofício n.º 19.679/2019/Controle-Cgame/Dirae-FNDE, de 29.05.2019, encaminhou: 
a.1) o “Extrato de Execução do Plano de Ações Articuladas - Termo de Compromisso PAR n.º 201802297-4 (SEI 1397979) firmado 

com a Prefeitura Municipal de Cafelândia/SP, onde consta o cronograma de execução físico-financeiro com data final de execução prevista para 06/2019”; 
e 

a.2) “o extrato bancário (SEI 1397979), onde verificou-se até apresente data o saldo aplicado em fundos de investimentos no valor 
de R$234.177,61”; 

b) por meio do Ofício n.º 7.104/2020/Controle-Cgame/Cgame/Dirae-FNDE, de 05.03.2020, informou que, “de acordo com a nota 
fiscal e relatório de cumprimento do objeto (...), extraídos do Sistema Integrado de Monitoramento-SIMEC (SEI n.os 1766511 e 1766514), o município 
de Cafelândia/SP adquiriu 1 (um) veículo [escolar] por força do Termo de Compromisso PAR n.º 201802297-4”; 

c) por meio do Ofício n.º 12.313/2020/Coace/Cgame/Dirae-FNDE, de 06.05.2020, informou que: 
c.1) mediante consulta ao “monitoramento da execução do Programa realizado via Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle – SIMEC, após análise dos documentos apresentados, dentre eles a nota fiscal e ocontrato correspondente, conclui-se pela aquisição do ônibus 
escolar do Programa Caminho da Escola”; e 

c.2) “oportunamente” emitiria “parecer técnico da prestação de contas, sinalizando sua aprovação do ponto de vista da execução física 
do referido Termo de Compromisso”; 

d) por meio de mensagem de correio eletrônico datada de 29.05.2020: 
d.1) encaminhou “extratos relativos a movimentação financeira da Prefeitura Municipal de Cafelândia”; e 
d.2) informou que “o pagamento para o fornecedor do ônibus ocorreu em 11.6.2019” [no valor de R$ 228.912,00]; e 
e) por fim, por meio do Ofício n.º 14.948/2020/Diade/Cgapc/Difin/FNDE, de 10.06.2020, informou que não havia, até aquela data, 

“prestação de contas no âmbito desta Autarquia referente ao citado Termo de Compromisso, uma vez que o SIMEC [Sistema Integrado de Monitoramento, 
Execução e Controle] não foi disponibilizado para o envio dos dados desse recurso”. 

Aparentemente: 
a) no dia 04.09.2018 o Município de Cafelândia transferiu R$200.000,00 dos R$ 228.912,00 recebidos da União para outra conta; 

contudo, em 27.12.2018 os recursos foram restituídos à conta corrente específica, com acessórios (R$ 202.237,30), de modo que não parece ter havido 
dano à União; 

b) a finalidade do compromisso (PAR n.º 201802297-4) foi atingida, com a “aquisição do ônibus escolar do Programa Caminho da 
Escola”; 

c) os recursos federais foram empregados no pagamento do vendedor (R$ 228.912,00); e 
d) os recursos federais que sobraram foram restituídos à União em 19.03.2020. 
Enfim: ao menos nesse momento, não há “fundamento para a propositura de ação civil pública” (Resolução n.º 23/07 do Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP, art. 10, caput), nem “qualquer indício da prática (...) de infração administrativa” (Lei n.º 13.869/19, art. 27, 
caput) relevante (Orientação n.º 3 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – CCR do MPF). 

Por essas razões, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório. 
Em decorrência, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini que: 
a) dê ciência desta decisão aos noticiantes (Resolução CNMP n.º23/07, art. 10, § 1º), preferencialmente por correio eletrônico 

(Resolução CNMP n.º 174/17, art. 4º, § 1º, por analogia); 
b) providencie sua publicação no portal do MPF (Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF - CSMPF, art. 16, § 1º, inc. I, 

parte final); e 
c) promova a remessa dos autos, no prazo de 3 dias, à 1ª CCR para homologação desta decisão (Lei n.º 7.347/85, art. 9º, § 1º; 

Resolução CNMP n.º 23/07, art. 10, § 1º; e Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 17, § 2º). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00032120-2020| 
PORTARIA Nº 7, DE 28 DE JULHO DE 2020 

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

legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas ¿a¿ e ¿d¿, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP; 
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 5/2020/PFDC/MPF (PGR-00117825/2020), que solicita a instauração de 

procedimento extrajudicial específico para tratar, nos Estados, durante o estado de emergência causado pela pandemia de COVID-19, de "normas, 
medidas e políticas concretas que garantam à população em situação de rua e àquela localizada em favelas e periferias das grandes cidades, estrutura e 
condições mínimas de higiene, limpeza, alimentação, repouso, segurança, dignidade, bem-estar e acesso à saúde"; 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 003/2020 (Documento 5, pg. 01-10), expedida pelo Ministério Público Federal e 
Ministério Público do Estado de Sergipe ao Governador do Estado de Sergipe e Prefeitos Municipais de todos os Municípios de Sergipe, cujo objeto é a 
adoção de medidas voltadas ao cuidado e atenção da população de rua face à maior vulnerabilidade frente ao quadro de pandemia COVID-19; 

CONSIDERANDO que, conforme consignado em Despacho (PR-SE-00030280/2020), determinou-se o envio de ofícios à Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Aracaju/SE (PR-SE-00030283/2020), Coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional (PR-SE-00030284/2020) 
e Secretaria Nacional de Assistência Social (PR-SE-00030286/2020), tendo a primeira apresentado resposta (Oficio no 28912020); 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO para ACOMPANHAR A ADOÇÃO DE 
MEDIDAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA FRENTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO ESTADO DE SERGIPE 
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POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: ACOMPANHAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA FRENTE A PANDEMIA DE 

COVID-19 PELO ESTADO DE SERGIPE E DEMAIS MUNICÍPIOS SERGIPANOS. 
1. Autue-se a presente portaria no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 
2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução número 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e 
II, da Resolução número 23/2007, do CNMP; 

3. Cumpra-se o disposto no Despacho n. 414 (PR-SE-00016939/2020), bem como aguarde-se o decurso do prazo para envio de 
resposta aos expedientes supracitados, lavrando-se as certidões respectivas e reiterando-se, se for o caso. 

 
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00005013-2020| 
PORTARIA Nº 70, DE 30 DE JULHO 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 o zelo pela observância dos princípios relativos à política fundiária e à reforma agrária; e 

CONSIDERANDO que os elementos colhidos, até então, nos autos da Notícia de Fato n. 1.36.001.000207/2020-18, indicam que o 
INCRA não cumpriu integralmente sua obrigação de conceder apoio financeiro aos assentados do Projeto de Assentamento Barra do Lontra, Município 
de Xambioá, Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO que as informações colhidas, até então, indicam que 9 famílias ainda aguardam receber a complementação do 
valor do apoio financeiro referente ao Crédito de Instalação na Modalidade Apoio Inicial; 

CONSIDERANDO que o INCRA indica estar se movendo para solucionar administrativamente os problemas que impedem a 
concessão da referida complementação do valor do apoio financeiro; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar o INCRA no âmbito do Estado do Tocantins 
relativamente à conclusão e à finalização da situação anteriormente explicitada, no sentido ver concedida às famílias assentadas o recebimento da 
complementação do valor financeiro aludido. 

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; 
(e) seja comunicada ao INCRA e ao noticiante a instauração do presente do presente Procedimento Administrativo. 

 
ERON FREIRE DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00012760-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Inquérito Civil nº 1.22.005.000280/2018-21. 
 

O Inquérito Civil – IC em epígrafe foi instaurado com o fito de apurar a responsabilidade da pessoa jurídica INCOPISOS IND. E 
COMERCIO DE PISOS LTDA. pelos danos causados em razão do trânsito de veículos com excesso de peso em rodovias federais. 

Por meio do Ofício nº 89/2020-GABPRM1-PWPJ, a Procuradoria da República no Município de Patos de Minas/MG informou a 
tramitação do Procedimento Administrativo de Acompanhamento – PA instaurado para acompanhar o cumprimento do acordo judicial celebrado nos 
autos da Ação Civil Pública – ACP nº 000515-78.2012.4.01.3806 com a indigitada sociedade empresarial. 

No ofício em questão foi ressaltado que: 
“O acordo celebrado, acima citado, visou à extinção do procedimento de cumprimento de sentença movido por este órgão ministerial 

para execução de acordo anteriormente firmado entre as partes e homologado em juízo no dia 12.02.2014, por meio do qual o MPF e a executada 
transigiram para encerrar litígio decorrente de transporte de carga com excesso peso em rodovias federais, na Ação Civil Pública n. 
00051578.2012.4.01.3806, proposta em 13/03/2012. 

O acordo judicial firmado no curso do procedimento de cumprimento de sentença também teve como escopo esclarecer e aperfeiçoar 
as cláusulas do acordo judicial anteriormente firmado entre as partes, apresentado-se como aditivo do ajuste de fls. 421/422. Isso, para fins de alinhamento 
e simetria das obrigações previstas para as partes em relação aos demais acordos que vêm sendo firmados por este órgão ministerial tanto no âmbito 
judicial quanto extrajudicial em matéria de tráfego com excesso de carga, com enfoque sobretudo na prevenção de novas condutas, além do estímulo à 
aquisição e instalação de balanças de pesagem pelas próprias empresas embarcadoras de mercadorias. 

(...) 
Assim, nos termos do item 4.31 do acordo homologado em juízo, todos os autos de infração lavrados em desfavor da 

COMPROMISSÁRIA da data de 01.05.2010 (data de lavratura do auto de infração de fls. 41/44, objeto da ação civil pública nº 2894233.2012.4.01.3500, 
onde foi celebrado acordo judicial corroborado pelo acordo celebrado na ação civil pública nº 515-78.2012.4.01.3806, em que firmado o acordo judicial 
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de 12.02.2014 entre as partes) até 31.05.2018 (data do último auto de infração constante do IC n. 1.22.006.000035/2018-11) foram abarcados pelo novo 
acordo de 26.11.2019. 

Por tudo isso, em atenção ao princípio da segurança jurídica, cientifico essa ilustre PRM-Tocantins dos fatos acima bem como lhe 
solicito que tome as providências cabíveis no sentido de reconhecer como aplicável a todos os autos de infração por excesso de carga nas rodovias federais 
lavrados da data de 01.05.2010 em diante em desfavor da empresa Incopisos Indústria e Comércio de Pisos Ltda. (CNPJ 55.254.825/002-05) a solução 
conseguida por esta PRM-Patos de Minas para a reparação dos respectivos danos civis causados, consubstanciada nos títulos executivos judiciais 
formados no bojo da ACP n. 000515-78.2012.4.01.3806 (tanto o acordo celebrado em 12.02.2014, quanto o novo acordo celebrado em 26.11.2019), 
arquivando-se o IC n. 1.22.005.000280/2018-21 que tramita nessa unidade, se assim entender, na parte cujo objeto coincida com o objeto dos títulos 
executivos judiciais acima referidos. Solicito lhe, ainda, a gentileza de informar a este órgão ministerial das providências adotadas a respeito. 

É o que havia a relatar. 
Analisando-se com detença o feito, conclui-se que ele deve ser arquivado. 
Conforme relatado pela PRM de Pato de Minas, já existe acordo homologado em juízo tendo objeto idêntico ao do IC e abrangendo 

todas as infrações cometidas entre 2010 e 26.11.2019. 
Partindo dessa premissa, constata-se ao perquirir as infrações abordadas neste inquisitorial que a última autuação comunicada a esta 

Procuradoria da República no Estado do Tocantins – PR/TO é datada de 26/07/2019, estando, assim, abarcada pelo acordo entabulado entre a INCOPISOS 
IND. E COMERCIO DE PISOS LTDA. e a unidade patense do MPF. 

Como se vê, não há mais nenhuma providência a ser adotada pelo Parquet na espécie, dada a indisputável perda do objeto deste 
procedimento. 

Considerando, portanto, que a matéria aqui perquirida já foi judicializada por outro órgão do MPF, o qual está, inclusive, responsável 
por acompanhar o acordo celebrado com a investigada no curso do respectivo processo, promovo o ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro no 
art. 17, caput, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF.2 

Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
Comunique-se a PRM de Patos de Minas/MG, conforme solicitado. 
Após, remetam-se os autos à 1ª CCR, no prazo máximo de 03 dias e com os cumprimentos de estilo, para que tome conhecimento da 

presente promoção e, se for o caso, exerça seu poder revisional. 
Cumpra-se. 

 
JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00012778-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Inquérito Civil nº 1.36.000.000406/2018-11 
 

O Inquérito Civil – IC sub examine foi instaurado a partir de cópia de peças destacadas dos autos do IC nº 82/2017, do Ministério 
Público do Estado do Tocantins – MP/TO, tendo por objeto apurar supostas irregularidades na edificação do “Portal de Entrada Norte” no município de 
Porto Nacional/TO, às margens da Rodovia TO-050, em frente ao Loteamento Praia Bela. 

Durante a instrução do feito, acostou-se aos autos documentação estranha a seu objeto, a saber, item complementar 9.1 a 9.16. 
Inicialmente, do compulsar dos fólios, despontou a ausência de sinalização e o não cumprimento de medidas de proteção e segurança 

da obra. Em relação ao procedimento licitatório, não havia maiores informações, tampouco notícias de irregularidades. Entretanto, ampliou-se o objeto 
do presente procedimento para abarcar este segundo tópico. 

Intencionando executar a obra em apreço, foi firmado o Contrato de Repasse nº 822531/2015/MTUR/CAIXA entre a Prefeitura 
Municipal de Porto Nacional/TO e a Caixa Econômica Federal – CEF, no valor total de R$ 1.026.000,00, englobando contrapartida de R$ 51.000,00 do 
contratado e R$ 975.000,00 da União. 

A licitação foi realizada na modalidade tomada de preços, registrada sob o nº 003/2017 INFR, na forma de execução indireta, tipo 
menor preço global. Confira-se o extrato do contrato: 
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Conforme sinalizado em despacho anterior, a obra já foi concluída. Assim, questões atinentes à ausência de sinalização e ao não 
cumprimento de medidas de proteção e segurança da obra foram superadas. Restou, então, a incumbência de averiguar a existência de eventuais 
irregularidades no procedimento licitatório (Tomada de Preço nº 003/2017) ou na execução da avença dele decorrente (Contrato nº 026/2017). 

Anexa aos autos consta a Tomada de Contas – TC nº 011.763/2018-3, analisada pelo eg. Tribunal de Contas da União – TCU. 
É o que havia a relatar. 
Do perlustrar atento dos autos, entendo que o presente IC deve ser arquivado. 
No caso em apreço, verifica-se que não foram noticiadas irregularidades no tocante à licitação ou à execução da obra em comento, 

sendo que o declínio promovido pelo coirmão estadual consignou apenas irregularidades inerentes às questões de segurança. Em relação a elas, cumpre 
anotar a perda do objeto, tendo em vista já ter ocorrido a conclusão da obra.Todavia, a par do enfrentamento proficiente deste Parquet, ampliou-se o 
objeto deste procedimento para também contemplar possíveis irregularidades concernentes ao processo licitatório e passos que lhe são seguintes. 

No que diz respeito ao procedimento licitatório e à execução da obra “Portal de Entrada Norte”, a TC nº 011.763/2018-3 não acusou 
nenhuma irregularidade que configure justa causa para a tomada de providências no âmbito administrativo ou judicial, conforme se dessume do excerto 
abaixo: 

EXAME TÉCNICO 
12. Essa proposta foi acolhida pela Diretora e pelo Secretário da Secex/TO (peças 19 e 20), sendo as diligência promovidas por esta 

Secretaria, por meio dos Ofícios 0464/2018- TCU/SECEX-TO, 0465/2018-TCU/SECEX-TO, 0466/2018- TCU/SECEX-TO e 0467/2018- TCU/SECEX-
TO (peças 21, 22, 24 e 23, respectivamente), datados de 6/6/2018, sendo respondidos, tempestivamente, pela Prefeitura Municipal de Porto Nacional – 
TO (peças 42 a 49), pela Caixa Econômica Federal (peças 26 e 27), pelo Ministério do Turismo (peças 35, 39 a 41) e pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (peças 27 a 31). 

13. As principais informações trazidas pela Gerência Executiva e Negocial de Governo de Palmas da Caixa Econômica Federal 
informaram que: 

a) o Contrato de Repasse n. 822531/2015/MTUR - Construção do Portal de Entrada Norte de Porto Nacional – TO (peça 27, p. 16-
25) objetivou a transferência de recursos do Ministério do Turismo-MTur para a Prefeitura Municipal de Porto Nacional/TO, visando a Construção do 
Portal de Entrada Norte daquela localidade, cujo investimento perfaz no montante de R$ 890.637,10; 

b) O Contrato de Repasse teve sua viabilidade técnica constatada em 2/6/2017, com a emissão do LAE - Laudo de Análise de 
Engenharia, pela Caixa; 

c) a execução do empreendimento foi precedida da devida licitação, conforme depreende-se da VRPL - Verificação do Resultado do 
Processo Licitatório, emitida em 24/8/2017, e teve seu início autorizado em 19/10/2017, após sanadas pendências técnicas e documentais; 

d) as obras foram vitoriadas por duas vezes, acumulando um total de 22,49% de obras executadas, correspondendo a R$ 208.860,06, 
valor ainda não liberado, vez que o Ministério gestor desembolsou apenas R$ 9.915,75, que se encontram bloqueados na conta vinculada ao contrato. 

14. A Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, por sua vez, apresentou as informações gerais do 
empreendimento, sem mencionar problemas ou qualquer justificativa pela falta de liberação dos recursos referentes ao mesmo Contrato de Repasse n. 
822531/2015/MTUR. 

15. A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia informou que o Convênio 818895/2015 foi celebrado com cláusula 
suspensiva, condicionada à apresentação do Projeto Básico, Titularidade da Área e Licenciamento Ambiental, no prazo máximo de 18 meses, contados 
da data da publicação do instrumento do convênio. Tal data foi prorrogada até 24/6/2017, conforme documentos anexos. Deixou claro, também, que o 
Convênio está em fase de extinção, pelo fato de seu Projeto Básico não ter sido aprovado, conforme Parecer Técnico, anexo, em razão da Convenente 
não ter saneado as pendências em tempo hábil, conforme preceitua o art. 37, § 6°, da Portaria Interministerial n. 507/2011, não tendo ocorrido repasse de 
recursos. 

16. Nas respostas enviadas pela Prefeitura Municipal pode-se destacar a comprovação do envio de toda a documentação necessária 
análise das duas transferências de recursos federais. 

17. Da análise da documentação apresentada em resposta às diligências, verifica-se que não se comprovaram as irregularidades 
apontadas inicialmente, tais como: 

i) falta de realização de processo licitatório, já que a licitação para execução do Contrato de Repasse n. 822531/2015/MTUR foi 
comprovadamente realizada e analisada pela Caixa (peça 27, p. 49-52 e 66-70); 

(ii) superfaturamento do valor, já que os preços contratados para execução do Contrato de Repasse n. 822531/2015/MTUR foi 
comprovadamente realizada e analisada pela Caixa (peça 27, p. 34-38); 

(iii) emprego de recursos para uma obra voluptuária (que poderiam ter melhor destinação se aplicados na saúde ou educação), já que 
a motivação para assinatura do Contrato de Repasse n. 822531/2015/MTUR foi devidamente analisada (peça 27, p. 30-39), não tendo sido observada 
irregularidade no processo, lastreado com recursos de emenda parlamentar; 

(iv) transferência de recursos sem a adequação aos objetivos da Sudam, já que ocorreu justificativa de impacto no desenvolvimento 
econômico e social com a consecução de seu objeto (peça 31). 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
13. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI do 

Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 
b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento 
Interno do Tribunal. 
Diante desse panorama, por meio do Acórdão nº 8806/2018 - TCU - 2ª Câmara, a representação foi conhecida e, por unanimidade, 

julgada improcedente pela Corte de Contas federal. 
Assim, o enfrentamento escorreito de possíveis impropriedades já foi realizado do pelo TCU,  que não vislumbrou, na espécie, 

irregularidades, inércia ou desídia de agentes públicos a exigir uma atuação daquele órgão de controle ou mesmo ministerial com fins punitivos ou de 
recomposição ao erário. 

A ausência de indícios de ilicitude, tampouco de dolo ou mesmo culpa grave na atuação de agentes públicos, é forçoso reconhecer, 
afasta a necessidade da adoção de medidas direcionadas à tutela da probidade administrativa e do patrimônio público na espécie. Por ser assim, há que 
se concluir que não subsiste justa causa a sustentar o prosseguimento da investigação, muito menos para ensejar o ajuizamento de ação civil pública em 
derredor dos fatos vertidos neste IC. 
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Assinale-se, para fins de registro – inclusive para observância ao disposto no Enunciado nº 4 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
– 5ª CCR –, que não se identificou no caso dos autos, por igual, elementos de informação indicativos da ocorrência de conduta amoldável à legislação 
penal. 

Considerando, portanto, que não foram identificados fatos passíveis de responsabilização na seara da improbidade administrativa e/ou 
na esfera criminal, promovo o ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro no art. 17, caput, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 

Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
Considerando que os fatos foram trazidos ao conhecimento deste Órgão Ministerial por dever de ofício, reputo desnecessária a 

notificação do representante, conforme faculta a rientação nº 8 da 5ª CCR, aplicável por analogia. 
Haja vista que os itens complementares 9.1 a 9.16 não dizem respeito à presente investigação, determino seu desentranhamento dos 

fólios, procedendo-se, em seguida, pesquisa sobre a existência de eventual investigação com objeto semelhante, para que a ela sejam juntados. Não 
havendo resultado positivo na pesquisa, providencie-se seu arquivamento. 

Após, remetam-se os autos à 5ª CCR, no prazo máximo de 03 dias e com os cumprimentos de estilo, para que tome conhecimento da 
presente promoção e, se for o caso, exerça seu poder revisional. 

Procedam-se os devidos registros no sistema Único. 
Cumpra-se. 

 
JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
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