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6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00348562-2020| 
PORTARIA Nº 15, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO o art. 129, inciso II, da Constituição Federal que dispõe ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo 

efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias 
a sua garantia”; 

CONSIDERANDO o mesmo art. 129 que dispõe, em seu inciso V, ser função institucional do Ministério Público “defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas”; 

CONSIDERANDO a Constituição Federal, art. 20, XI, que declara serem bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, integrando, portanto, a propriedade imobiliária da União; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 231, dispõe que “são reconhecidos aos índios (...) os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” e assegurar a posse 
permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes aos indígenas (§2º do art. 231); 

CONSIDERANDO que a Convenção n.º 169 da OIT determinou, em seu artigo 14, item 2, que os governos devem adotar medidas 
necessárias para identificar as terras que os povos indígenas ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e 
posse; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses coletivos, 
especialmente das comunidades indígenas, de acordo com o art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e 
outros procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que, em 22/4/2020, foi publicada a Instrução Normativa n.º 9/2020/Funai disciplinando o requerimento, análise, 
e emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites (DRL) em relação a imóveis privados, a qual revogou a IN n.º 3/2012, modificando, em especial, 
o teor da DRL, e restringiu a emissão da declaração apenas na hipótese de serem imóveis incidentes sobre terra indígena regularizada, reservas indígenas 
ou terras dominiais de propriedade de comunidades indígenas (art. 4º.); 

CONSIDERANDO as ilegalidades contidas na IN n.º 9/2020, a qual exime a Funai do seu dever constitucional, legal e regulamentar 
de promover o reconhecimento e defender a posse tradicional indígena, assim como de zelar pela propriedade imobiliária da União (art. 231 c/c art. 20, 
XI da C.R) e afronta, dentre outros diplomas legais e regulamentares, o Provimento n.º 70/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) c/c art. 103-B, 
parág. 4º, incisos I, II e III da C.R” (PGR-00162573/2020); 
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CONSIDERANDO a Consulta encaminhada ao CNJ (PGR-00167300/2020), na qual a 6ªCCR defendeu que “a norma administrativa 
editada pela Funai restringe as hipóteses de averbação da existência de processos demarcatórios de terras indígenas em matrículas de domínio privado, 
em franca incompatibilidade com a disciplinada baixada pelo Provimento n.º 70 do CNJ, dirigida aos cartórios em todo País."; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 13/2020 (PR-MT-00015076/2020), de 29/4/2020, assinada por Procuradores da República 
das diversas regiões do país, na qual recomendou-se: (i) ao presidente da Funai, a anulação imediata, por patente inconstitucionalidade, 
inconvencionalidade e ilegalidade, da IN n.º 9/2020; (ii) ao presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao Diretor-
Geral do Serviço Florestal Brasileiro, que se abstenham de cumprir a IN n.º 9/2020, devendo incluir as Terras Indígenas no SIGEF e no CAR nos termos 
já previstos pela IN n.º 03/2012/Funai; 

CONSIDERANDO já terem sido propostas algumas Ações Civis Públicas (ACPs) pedindo a nulidade da IN n.º 9/2020.33, como, por 
exemplo, a ACP 1010497-93.2020.4.01.3200, em curso perante a1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, que, em decisão de 12/7/2020, 
deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo incidentalmente e nos limites do Estado do Amazonas, os efeitos da IN nº 09/2020; 

CONSIDERANDO a Informação n.º 15/2020/AssJur/6CCR (PGR-00331429/2020), a Informação Técnica n.º 12/2020 (PGR-
00206527/2020), e as determinações contidas no despacho PGR-00338157/2020; 

CONSIDERANDO as ilegalidades contempladas na IN n.º 9/2020 e a necessidade de acompanhamento dos desdobramentos de 
referida Instrução normativa; 

RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Acompanhamento dos desdobramentos da Instrução Normativa n.º 9/2020 da Funai. 
2º) Publique-se. 
 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ªCCR/MPF 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00014408-2020| 

PAUTA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2020 (VIRTUAL) 
 

Data: 18/09/2020 
 

Nº Nº Processo Ementa do Voto Voto do Relator Membro 

1 1.15.000.001057/2015-32 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. SUPERLOTAÇÃO EM 
UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE DE 
FORTALEZA/CE. PACIENTES SENDO ALOJADOS 
EM CORREDORES DE HOSPITAIS. FORAM 
ACOSTADAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS COM 
QUESTÕES ATINENTES A TODO ESTADO DO 
CEARÁ.FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2015. 
COMPÕEM OS AUTOS RELATÓRIOS DO DENASUS, 
DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DA CGU, 
BEM COMO OUTROS PERTINENTES. APÓS 
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS, HOUVE 
DIVISÃO DOS OBJETOS ATRAVÉS DE 
INSTAURAÇÃO DE OUTROS PROCEDIMENTOS 
AINDA EM TRÂMITE NA PRCE. AUSÊNCIA DE 
DEMAIS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO 
PRESENTE APURATÓRIO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

2 1.15.002.000101/2020-34 INQUÉRITO CIVIL. IGUALDADE/NÃO 
DISCRIMINAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES 
CONCERNENTES À HETEROIDENTIFICAÇÃO DE 
CANDIDATO QUE CONCORREU À VAGA 
RESERVADA PARA COTISTAS RACIAIS NO 
ÂMBITO DO IFCE. A COMISSÃO QUE AVALIA O 
PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS CONCLUIU 
PELO NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. 
APÓS DILIGÊNCIAS, A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
APRESENTOU OS ESCLARECIMENTOS 
SOLICITADOS. NÃO SE CONFIGUROU 
IRREGULARIDADE NO CASO. 
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 
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3 1.11.000.000376/2018-12 INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. PROCEDIMENTO 
INSTAURADO COM CÓPIA DO INQUÉRITO CIVIL 
N.º 1.11.000110/2013-65, QUE ANALISOU O POSSÍVEL 
COMETIMENTO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA PELO ESTADO DE ALAGOAS 
NOS RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, A PARTIR DAS 
IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO 
DE MONITORAMENTO N.º 12/2012. IC ARQUIVADO 
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO 
DESTE IC PARA APURAR OUTROS ASPECTOS DA 
TUTELA COLETIVA, EXCETO IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. REQUISIÇÕES MINISTERIAIS 
NÃO ATENDIDAS. ARQUIVAMENTO COM BASE NO 
DECURSO DO TEMPO E NAS INFORMAÇÕES DO 
FNDE CONSTANTES DO IC MAIS ANTIGO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

4 1.11.000.001237/2018-14 INQUÉRITO CIVIL. REFORMA AGRÁRIA. INVASÃO 
DE TERRAS CORRESPONDENTES AO 
ASSENTAMENTO LOANGO, LOCALIZADO EM 
CAJUEIRO/AL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 
JUNTO AO INCRA E AO INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE EM ALAGOAS. CONSTATOU-SE NÃO 
HAVER QUALQUER IRREGULARIDADE 
PERPETRADA PELO INCRA, MAS À INVASÃO DE 
ÁREA DESTINADA À RESERVA LEGAL. 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS COM REMESSA DE 
CÓPIA AO OFÍCIO COMPETENTE PARA 
AVERIGUARA QUESTÃO AMBIENTAL. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

5 1.11.000.000603/2019-91 INQUÉRITO CIVIL. IGUALDADE/NÃO 
DISCRIMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DE 
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICA-RACIAL POR PARTE 
DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA 
UFAL. APÓS DILIGÊNCIAS, A UNIVERSIDADE 
APRESENTOU OS ESCLARECIMENTOS 
SOLICITADOS. NÃO SE CONFIGUROU QUALQUER 
INCONSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

6 1.24.003.000255/2020-15 NOTÍCIA DE FATO. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE DE 
BIOLOGIA, DEFICIENTE, SOLICITA ATUAÇÃO DO 
MPF JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
CAMPINA GRANDE PARA OBTER GRADUAÇÃO 
ANTECIPADA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO 
CORONA VÍRUS. ARQUIVAMENTO POR SE 
TRATAR DE DIREITO INDIVIDUAL. RECURSO DO 
REPRESENTANTE AFIRMANDO QUE AS AULAS 
ONLINE NÃO SÃO ACESSÍVEIS AOS ESTUDANTES 
DEFICIENTES. O PEDIDO FINAL DO 
REPRESENTANTE, MESMO EM SEU RECURSO, É 
PARA OBTER A COLAÇÃO DE GRAU. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

7 1.26.000.000695/2020-10 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
IGUALDADE/NÃO DISCRIMINAÇÃO. SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES EM DIVULGAÇÃO DE 
RESULTADO DA AFERIÇÃO DE 
AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 
OU PARDOS EM CONCURSO PROMOVIDO PELA 
UFPE - EDITAL Nº 53, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018. 
FALTA DE TRANSPARÊNCIA POR PARTE DA 
BANCA EXAMINADORA. APÓS DILIGÊNCIAS, A 
UNIVERSIDADE APRESENTOU AS INFORMAÇÕES 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 
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SOLICITADAS. NÃO SE CONSTATOUOCORRÊNCIA 
DE IRREGULARIDADES. A UFPE AGIUCONFORME 
OS DITAMES DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE. AUSÊNCIA DE DEMAIS MEDIDAS A 
SEREM ADOTADAS. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

8 1.24.004.000072/2019-48 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
REPRESENTANTE NOTICIA FALTA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS 
DECAMINHÃO PIPA EM SEU DOMICÍLIO. 
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE GURJÃO/PB. APÓS DILIGÊNCIAS, 
REPRESENTANTE DA PREFEITURA INFORMOU 
QUE A RESIDÊNCIA DO NOTICIANTE ESTARIA 
SENDO REGULARMENTE ATENDIDA PELO 
CAMINHÃO PIPA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU 
AMEAÇA A BENS, INTERESSES E SERVIÇOS DA 
UNIÃO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

9 1.11.000.000964/2020-71 NOTÍCIA DE FATO. EDUCAÇÃO. INÉRCIA DA UFAL 
QUANTO A NÃO IMPLANTAÇÃO DE AULAS NA 
MODALIDADE EAD NO PERÍODO DE SUSPENSÃO 
DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA 
PANDEMIA DO COVID-19. CONSTATOU-SE QUE O 
MESMO OBJETO JÁ FOI APRECIADO EM OUTRA 
NOTÍCIA DE FATO JÁ ARQUIVADA. CONCLUSÃO 
PELA FALTA DE CONDUTA IRREGULAR. 
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ARQUIVAMENTO. APRESENTAÇÃO DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

10 1.35.000.000420/2019-33 INQUÉRITO CIVIL. REFORMA AGRÁRIA. RELATOS 
DE ATRASO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A 
MORADORES DO ASSENTAMENTO 8 DE MARÇO, 
LOCALIZADO EM SERGIPE. PARTE DO 
ASSENTAMENTO FOI DESAPROPRIADO PELO 
ESTADO PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIA. APÓS 
DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE OPAGAMENTO 
DAS INDENIZAÇÕES ÀS FAMÍLIAS 
ATINGIDAS.EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

11 1.15.002.000585/2019-88 INQUÉRITO CIVIL. INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTÉRPRETES DE 
LIBRAS NO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - 
IFCE, CAMPUS DE IGUATU. IMPOSSIBILIDADE DE 
ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SURDO-
MUDEZ ACOMPANHAREM AS AULAS. MATÉRIA 
JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMAIS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS A SEREM ADOTADAS. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO 
CARLOS DE 

VASCONCELLO
S COELHO 
BARRETO 

CAMPELLO 

12 1.26.005.000477/2020-35 NOTÍCIA DE FATO. ACESSIBILIDADE. POSSÍVEL 
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA PASSE LIVRE. 
NÃO FORNECIMENTO DE BILHETE DE 
TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO PELA 
EMPRESA AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LTDA, NO 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE, PARA VIAGEM 
INTERMUNICIPAL. CABE AO ESTADO A 
FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
ENTRE MUNICÍPIOS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
PARCIAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO. INSTAURAÇÃO DE NOVA NF PARA 
AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 

Homologação do Declínio 
de atribuição 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 
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CONCESSÃO DE BILHETE PARA VIAGEM 
INTERESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 

13 1.24.000.000445/2019-11 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO. 
FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 
INDÍGENAS NO ANO LETIVO DE 2019, NO 
MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO/RN. APÓS 
DILIGÊNCIAS, NÃO SE CONSTATOU O FATO 
NOTICIADO. O FUNAI LOCAL INFORMOU NÃO 
CONSTAR RECLAMAÇÃO DO CACIQUE OU DE 
POPULARES DA ALDEIA CUMARU SOBRE A 
SUPOSTA FALTA DE TRANSPORTE. A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TAMBÉM PRESTOU OS 
ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

14 1.15.000.002537/2016-00 INQUÉRITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E 
DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTÍCIA DO 
INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ DE QUE O 
PLANO DE SAÚDE HAPVIDA ESTARIA 
ENCAMINHANDO SEUS CLIENTES PARA 
ATENDIMENTO ONCOLÓGICO NO REFERIDO 
INSTITUTO, O QUAL ESTARIA NEGANDO O 
ATENDIMENTO PARA NÃO PRECARIZAR O 
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. QUESTÃO 
JUDICILIZADA E SOLUCIONADA NA ACP N.º 
0803613-70.2017.4.05.81, AJUIZADA PELA DPU, A 
FIM DE RECOMPOR AS PERDAS DO ICC NO 
CONVÊNIO MANTIDO COM O SUS. A QUESTÃO 
CONSUMERISTA ESTÁ SENDO ACOMPANHADA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
CEARÁ A FIM DE GARANTIR O DIREITO AO 
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO HAPVIDA. AS 
TEMÁTICAS DOS AUTOS NÃO PERTENCEM À 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO 
CIDADÃO, MAS ÀS 1ª E 3ª CCR. NÃO 
CONHECIMENTO. REMESSA À PFDC. 

Não 
conhecimento(Arquivame

nto) 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

15 1.11.000.000273/2019-33 INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. RELATÓRIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO 
ACERCA DA SITUAÇÃO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA QUE ABRANGE O OBJETO DESTE IC, NO 
QUAL FOI FIRMADO QUE OS RECURSOS DO 
FUNDEB QUE SERIAM RECEBIDOS PELO 
MUNICÍPIO EM PRECATÓRIO SERIAM USADOS NO 
ENSINO BÁSICO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

16 1.26.000.000311/2020-69 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PROTEÇÃO À 
TESTEMUNHA. SOLICITAÇÃO DO MPPE PARA QUE 
O MPF ATUE JUNTO COM O MINISTÉRIO DA 
MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS - 
MMFDH PARA A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO 
DESTINADO À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE 
PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - 
PROVITA/PE. APÓS DILIGÊNCIAS, FOI FIRMADO O 
CONVÊNIO Nº 004/2020 PARA A MANUTENÇÃO DO 
REFERIDO PROGRAMA COM VIGÊNCIA ENTRE OS 
ANOS 2020/2024. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 
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17 1.15.002.000659/2019-86 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. REPRESENTANTE 
RELATA DIFICULDADES EM CONSEGUIR CUSTEIO 
PARA TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA O 
SEU FILHO. NEGATIVA POR PARTE DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CARIRIAÇU/CE. APÓS DILIGÊNCIAS, FOI 
AGENDADA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT 
SABIN, EM FORTALEZA. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. ARQUIVAMENTO. CONVERSÃO EM 
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA 
NOTIFICAÇÃO DA REPRESENTANTE ACERCA DA 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

Converter em 
diligência(Arquivamento) 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

18 1.11.000.000347/2020-75 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITOS 
HUMANOS. IMPLEMENTAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
QUE ASSEGUREM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE 
HIGIENE, ALIMENTAÇÃO REPOUSO E DEMAIS 
CUIDADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
E PERIFERIAS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO 
MPF E ACATADA PELO ESTADO DE ALAGOAS E 
MUNICÍPIO DE MACEIÓ. ADOÇÃO DE MEDIDAS 
COMO EQUIPES DO CONSULTÓRIO NA RUA E 
INSTALAÇÃO DE CASAS DE 
ACOLHIMENTOPROVISÓRIAS, DENTRE OUTRAS 
AÇÕES IMPLEMENTADAS. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

19 1.11.000.000896/2020-40 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FISCALIZAÇÃO. 
PROCEDIMENTO INSTAURADO COM OBJETIVO DE 
IMPELIR A EMPRESA BRASKEM A INCLUIR O 
IMÓVEL E O COMÉRCIO DA REPRESENTANTE NO 
FLUXO DE COMPENSAÇÃO, UMA VEZ QUE HÁ 
RISCO IMINENTE DE DESABAMENTO. 
REALIZADAS DILIGÊNCIAS JUNTO À BRASKEM 
SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE A 
SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO IMÓVEL CONSTANTE 
NA REPRESENTAÇÃO, BEM COMO A ADOÇÃO DE 
PROVIDÊNCIAS PARA O CASO EM COMENTO. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

20 1.26.000.001856/2019-59 INQUÉRITO CIVIL. TRANSPORTE. PROCEDIMENTO 
INSTAURADO COM OBJETIVO DE APURAR 
IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA EMPRESA 
DE ÔNIBUS COLETIVO LTDA - TCB TRANSBRASIL 
NA ROTA RECIFE/PE - NATAL/RN EM RELAÇÃO À 
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
INTERESTADUAIS.PARA PESSOAS PORTADORAS 
DO "PASSE LIVRE". FORAM EXPEDIDOS OFÍCIOS 
PARA A SEDE DA EMPRESA COM O FITO DE 
APURAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS 
AUTOS. [FUNDAMENTAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

21 1.11.000.000712/2016-65 INQUÉRITO CIVIL. SEGURIDADE. PROCEDIMENTO 
INSTAURADO COM O OBJETIVO DE APURAR 
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO 
DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS ARY 
PITOMBO EM MACEIÓ/AL. FORAM EXPEDIDOS 
OFÍCIOS E REALIZADO DILIGÊNCIA EXTERNA 
PARA APURAR AS DENÚNCIAS CONTRA A APS. 
PERDA DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 
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22 1.24.000.001332/2019-32 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. 
PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 
CATARATA EM BENEFÍCIO DO REPRESENTANTE. 
EXPEDIDOS OFÍCIOS AO REPRESENTANTE E À 
SUPERINTENDÊNCIA DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY PARA 
APURAR INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO 
DA CIRURGIA. PERDA DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

DUCIRAN VAN 
MARSEN 
FARENA 

23 1.28.100.000032/2020-01 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA 
ADEQUADA. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE 
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CADASTRO DO 
SR. FRANCISCO PAULINO DA SILVA NO 
PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA DE 
MOSSORÓ/RN. EM DILIGÊNCIAS DA 
PRM/MOSSORÓ RESTOU APURADO QUE O 
CIDADÃO ESTÁ CADASTRADO, MAS COM 
INCONSISTÊNCIAS, DEVENDO SE DIRIGIR À 
PREFITURA PARA SANÁ-LAS. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. ARQUIVAMENTO. CONVERSÃO EM 
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA 
NOTIFICAÇÃO DO REPRESENTADO ACERCA DA 
PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DO 
RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS. A 
CORRESPONDÊNCIA ENVIADA RETORNOU AO 
REMETENTE. 

Converter em 
diligência(Arquivamento) 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 

CAVALCANTI 
FILHO 

24 1.11.000.000812/2020-78 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO. 
NOTÍCIA DE IMINENTE RECEBIMENTO DE 
VALORESATRAVÉS DE PRECATÓRIOS A TÍTULO 
DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO ANTIGO 
FUNDEF, PELO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
DEODORO-AL. APÓS DILIGÊNCIAS, FOI FIRMADO 
TAC COM A REFERIDA MUNICIPALIDADE. 
INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DO 
TERMO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE 
APURATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 

CAVALCANTI 
FILHO 

25 1.35.000.001493/2018-61 INQUÉRITO CIVIL. INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA. SUPOSTA IRREGULARIDADE 
CONCERNENTE AO ABANDONO DE PROJETO 
DESTINADO À ATENÇÃO DE DEFICIENTES 
VISUAIS COM O TREINAMENTO DE CÃES-GUIA 
POR PARTE DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - 
IFS. A ESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA PARA 
TAL FIM FOI DESTINADA PARA ADESTRAMENTO 
DE CÃES POLICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. APÓS 
DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE A INSUFICIÊNCIA 
DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 
IMPLEMENTAR O REFERIDO CENTRO DE 
TREINAMENTO. ADEMAIS, A AGU EXAROU NOTA 
TÉCNICA POSSIBILITANDO QUE TAIS BENS 
RECEBESSEM DESTINAÇÃO DIVERSA, DESDE QUE 
ATENDIDAS FINALIDADES DOS INSTITUTOS 
FEDERAIS.AUSÊNCIA DE DEMAIS MEDIDAS A 
SEREM ADOTADAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 

CAVALCANTI 
FILHO 

26 1.35.000.000473/2020-98 INQUÉRITO CIVIL. ACESSO À INFORMAÇÃO. 
PROCEDIMENTO INSTAURADO COM O FIM DE 
GARANTIR MAIOR TRANSPARÊNCIA ÀS 

Homologação de 
Arquivamento 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 
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INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE SAÚDE 
ADOTADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO 
COVID-19, NO ESTADO DE SERGIPE. 
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF E 
ACATADA PELO ESTADO. POSTERIORMENTE, 
CONSTATOU-SE PUBLICIDADE MAIS AMPLA AOS 
DADOS PERTINENTES SOBRE A 
PANDEMIA.EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

CAVALCANTI 
FILHO 

27 1.24.000.001168/2019-63 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. 
POSSÍVEL DISTINÇÃO ENTRE PACIENTES 
ATENDIDOS PELO SUS E PACIENTES 
PARTICULARES NO HOSPITAL NAPOLEÃO 
LAUREANO, EM JOÃO PESSOA/PB. SUPOSTA 
PRIORIDADE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES 
PARTICULARES EM DETRIMENTO DOS QUE SÃO 
ATENDIDOS PELO SUS. APÓS DILIGÊNCIAS, A 
ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL FORNECEU 
INFORMAÇÕES SOLICITADAS. NÃO SE 
CONSTATOU QUALQUER IRREGULARIDADE. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 

CAVALCANTI 
FILHO 

28 1.11.000.000421/2019-10 INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTACOBRANÇA ILEGAL 
DE TAXA DE ESTACIONAMENTO AOS CIDADÃOS 
POR PROPRIETÁRIA DE RESTAURANTE 
LOCALIZADO NA PRAIA DO FRANCÊS, MUNICÍPIO 
DE MARECHAL DEODORO/AL. POSSÍVEL ÁREA 
PERTENCENTE À UNIÃO. AUSÊNCIA DE 
LICENCIAMENTO. APÓS DILIGÊNCIAS, 
CONSTATOU-SE QUE O ESTACIONAMENTO ESTÁ 
LOCALIZADO EMTERRENO PARTICULAR. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 

CAVALCANTI 
FILHO 

29 1.15.002.000515/2019-20 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. NEGATIVA DE 
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAEM RAZÃO DE NÃO 
COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO SUS, NO 
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. APÓS 
DILIGÊNCIAS, O PACIENTE FOI ENCAMINHADO 
PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA E 
ESTARIA AGUARDANDO O PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO. ARQUIVAMENTO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. CONVERSÃO EM 
DILIGÊNCIA.NECESSIDADE DE EFETIVA 
NOTIFICAÇÃO DOREPRESENTANTE ACERCA DA 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

Converter em 
diligência(Arquivamento) 

MIECIO OSCAR 
UCHOA 

CAVALCANTI 
FILHO 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00064357-2020| 
PORTARIA N° 209, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista 

o que consta do OFÍCIO SJBA 7ª VARA - 11192911, resolve: 
Art. 1º Designar o Doutor EDSON ABDON PEIXOTO FILHO, Procurador da República, para oficiar como membro do Ministério 

Público Federal durante a Inspeção Anual da 7ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos períodos de 14 a 18/09/2020. 
 

JULIANA DE AZEVEDO MORAES 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00064358-2020| 
PORTARIA N° 210, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista 

o que consta do OFÍCIO SJBA 2ª VARA - 11192121, resolve: 
Art. 1º Designar a Doutora CAROLINE ROCHA QUEIROZ VILLAS-BOAS, Procuradora da República, para oficiar como membro 

do Ministério Público Federal durante a Inspeção Anual da 2ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos períodos de 14 a 18/09/2020. 
 

JULIANA DE AZEVEDO MORAES 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00006582-2020| 
PORTARIA Nº 35, DE 11 DE AGOSTO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais, 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, no art. 6º, inciso VII, e no art. 7º, inciso 

I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 
na Resolução nº 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO os elementos de informação do Inquérito Civil nº 1.14.003.000021/2019-72 (transporte escolar) e da Notícia de 
Fato nº 1.14.003.000198/2020-11, esta autuada a partir do declínio de atribuição do Ministério Público do Estado da Bahia com notícia apresentada por 
SIZISNEI VILARES DOS SANTOS de que o município de Luís Eduardo Magalhães contratou a empresa Rena Turismo Ltda, CNPJ nº 02.196.710/0001-
64, por R$ 10.357.704,66 para o transporte escolar (Pregão Presencial nº 014/2020), mesmo tendo o município adquirido 50 ônibus e 10 vans em 2019 
pelo valor de R$ 13 milhões; 

CONSIDERANDO a representação do vereador Filipe Carneiro Araújo, aduzindo possível fraude no contrato de transporte escolar e 
gastos desproporcionais; 

CONSIDERANDO que nos autos do Inquérito Civil nº 1.14.003.000021/2019-72 foi expedida a Recomendação nº 10/2019 para 
adequação do serviço de transporte escolar e, embora o gestor tenha indicado o acatamento, foi mantida, desde 2015, a contratação da empresa Rena 
Turismo Ltda, CNPJ nº 02.196.710/0001-64 (Pregão Presencial nº 011/2015 - Contrato nº 583/2015 - R$ 5.885.000,00) e houve nova contratação da 
mesma empesa em 2020, pelo dobro do valor (Pregão Presencial nº 014/2020 - Contrato nº 044/2020 - R$10.357.704,66); 

CONSIDERANDO que parte das informações requisitadas nos autos do IC nº 1.14.003.000021/2019-72 não foi enviada1; 
 CONSIDERANDO que no Edital do Pregão Presencial nº 014/2020, disponível no Portal da Transparência, verifica-se a manutenção 

da contratação por preço global, impedindo a efetiva participação de pequenas empresas e pessoas físicas que poderiam prestar o serviço para uma ou 
duas linhas - além disso, o valor exigido a título de patrimônio mínimo (R$ 400.000,00) é justamente o valor do capital da empresa contratada; 

CONSIDERANDO que MARCELO PICCOLO, sócio controlador da empresa Rena Turismo Ltda, foi condenado pela Justiça 
Federalde Barreiras por crime da lei de licitações, praticado no município de Barreiras/BA em 2009 (art. 89 da Lei nº 8.666/93) em parceria criminosa 
com JUSMARI TEREZINHA OLIVEIRA DE SOUZA OLIVEIRA, então prefeita de Barreiras/BA, aliada política e possível cônjuge de OZIEL ALVES 
DE OLIVEIRA, atual prefeito de Luís Eduardo Magalhães (Ação Penal nº 1071-66.2014.401.3303) - crime praticado com uso da empresa Viação Cidade 
de Luís Eduardo Ltda, CNPJ 05.465.952/0002-85, da qual MARCELO PICCOLO é também o sócio controlador; 

CONSIDERANDO que, embora o Contrato nº 583/2015 fosse de R$ 5.885.000,00 e conste informação sobre a aquisição de dezenas 
de veículos próprios, na gestão do prefeito OZIEL houvesignificativo incremento do valor pago a título de transporte escolar  [R$ 5.980.113,14 em 2017; 
R$ 9.084.033,80 em 2018; R$ 8.788.303,82 em 2019; e R$ 1.037.642,74 nos quatro primeiros meses de 2020 - dados do SIGA TCM], fato a indicar, no 
contexto da licitação por preço global e de preço por km aparentemente elevado, possível superfaturamento/sobre preço e desvio de recursos públicos; 

CONSIDERANDO o uso de recursos de origem federal (PNATE, FUNDEB, possivelmente precatório do FUNDEF, etc), o que atrai 
a legitimidade do MPF e a competência federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 2º, II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e do art. 4º, II, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o seguinte objeto: “Município de Luís Eduardo Magalhães/BA. Apurar 
possível fraude, direcionamento de  licitação, superfaturamento e desvio de recursos públicos na contratação da  empresa Rena Turismo Ltda, CNPJ nº 
02.196.710/0001-64, para o transporte escolar municipal (Pregão Presencial nº 011/2015 - Contrato nº 583/2015 - R$ 5.885.000,00 e Pregão Presencial 
nº 014/2020 - Contrato nº 044/2020 - R$10.357.704,66).” 

Determino as seguintes providências iniciais: 
i) autue-se, registre-se e publique-se esta Portaria; 
ii) comunique-se à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006; 
iii) expeça-se ofício ao prefeito do município de Luís Eduardo Magalhães, requisitando-lhe que, no prazo de 15 dias: [anexar ao 

ofício: cópia desta Portaria, do Ofício nº 205/2020/PRM/BRA/BA/OFC1/AGS e do Ofício PGM/Resposta nº 373/2020; fazer a advertência legal] 
1 - presente resposta a todos os itens do Ofício nº 205/2020/PRM/BRA/BA/OFC1/AGS - PRM-BRA-BA-00002912/2020, sob pena 

de caracterização de resistência injustificada, com as consequências cíveis e criminais daí decorrentes, que podem se estender para demais agentes 
públicos que criarem qualquer tipo de embaraço (no Ofício PGM nº 373/2020, houve apenas indicação de links, sem responder aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 e 13 do Ofício do MPF); 

2 - encaminhe cópia digitalizada dos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 014/2020 - Contrato nº 044/2020, bem 
como de eventuais processos de pagamento; 

3 - além da relação completa dos veículos municipais requisitada no Ofício nº  205/2020/PRM/BRA/BA/OFC1/AGS, informe os 
veículos adquiridos a partir de 2017, detalhando tipo/capacidade, valor, placa, destinação e fonte de recursos (precatório do FUNDEF, convênios, etc); 

4 - informe as razões o aumento de quase 100% do valor da contratação de 2020 em comparação com 2015 [Pregão Presencial nº 011/2015 
- Contrato nº 583/2015 - R$ 5.885.000,00; Pregão Presencial nº 014/2020 - Contrato nº 044/2020 - R$ 10.357.704,66], inclusive diante da notícia de que o 
município adquiriu dezenas de veículos escolares; 

5 - manifeste-se sobre a elevação significativa do valor dos pagamentos realizados à empresa Rena Turismo Ltda na gestão 2017-2020, 
compossível extrapolação do limite máximo legalmente admissível para acréscimo contratual [Contrato nº 583/2015: R$ 5.980.113,14 em 2017; R$ 9.084.033,80  
em 2018; R$ 8.788.303,82 em 2019; e R$ 1.037.642,74 nos quatro primeiros meses de 2020 - dados do SIGATCM]. 

iv) oportunamente, fazer a juntada da pesquisa ASSPA. 
 

ADNILSON GONÇALVES DA SILVA 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00004428-2020| 
EXTRATO (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA) 

 
 Procedimento Preparatório nº 1.14.002.000073/2020-92 

 
PROCEDIMENTO: Procedimento Preparatório n. 1.14.002.000073/2020-92. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO: Ministério Público Federal. 

ÁREA: PFDC - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, abrangência territorial do Município de Campo Formoso-BA. PARTES: MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL (compromitente), por intermédio do procurador da República CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS, e o ADVOGADO 
(compromissário), LEONARDO RAMOS DE SANTANA LOPES. OBJETO: Tem o presente instrumento a fim de impor ao compromissário obrigações 
de fazer e não fazer, fixando-se limites para a cobrança de honorários advocatícios contratuais em demandas em demandas previdenciárias. O texto 
integral do TAC está disponível na Procuradoria da República no Município de Campo Formoso/BA e no Portal da Transparência do MPF, por meio do 
link http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/atividade-fim/termos-de-ajustamento-de-conduta. VIGÊNCIA: a partir da assinatura, por prazo de 90 
dias. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00040292-2020| 
PORTARIA Nº 91, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129, da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o procedimento preparatório (PP) nº 1.15.000.002720/2019-40 para 

apurar possíveis irregularidades em concurso público para o cargo de técnico de laboratório/Física nível DI-01, edital 83/2019, realizado pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC); 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório, de acordo com as normas de regência, já 
expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar nas investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o 
ofício para o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

4. Que a SOTC anote a vinculação do presente ICP ao PP anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de resposta. 
5. Após, voltem conclusos para deliberações. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00040297-2020| 
PORTARIA Nº 113, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129, da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o procedimento preparatório (PP) nº 1.15.000.000080/2020-77, a 

partir da manifestação do Sr. José Wellington dos Santos Araújo, o qual informou ser portador de deficiência auditiva e, desde a infância, beneficiário 
do INSS por meio de LOAS, mas ressaltou que seu benefício assistencial vem sendo percebido pela Sra. Maria do Livramento dos Santos Araújo, que é 
sua genitora; 

CONSIDERANDO possível irregularidade no recebimento do mencionado benefício; 
CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório, de acordo com as normas de regência, já 

expirou; 
CONSIDERANDO a necessidade de continuar nas investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 
1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o 

ofício para o qual distribuído. 
2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
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3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 
Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

4. Que o NTC anote a vinculação do presente ICP ao PP anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de resposta. 
5. Após, voltem conclusos para deliberações. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00040328-2020| 
PORTARIA Nº 115, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.15.000.001350/2020-67. Interessado: MPF. Assunto: Apurar 
supostas irregularidades decorrentes da transferência para organizações sociais do 
gerenciamento de unidades de saúde da atenção primária e secundária pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, através dos Editais de Chamada Pública n° 
030/2019-SMS (Processo n° P000639/2019) e n° 103/2019 (Processo n° 
P455025/2018), que, respectivamente resultaram na contratação do Instituo Cisne 
e Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), através dos 
Contratos de Gestão 001/2019 e 002/2020. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 8º Ofício da 

Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 25, IV, “b”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, 
§1º da Lei 7.347/85, e com fulcro no Art. 3º, caput e parágrafo único, e art. 7º da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-
fim do Ministério Público e deverá subsidiar análise preliminar para posterior instauração de procedimento próprio; 

CONSIDERANDO que o presente feito originou-se a partir de uma Representação oriunda do Município de Cascavel, documento 
com presunção de veracidade, e tendo em vista a inexistência de circunstâncias autorizadoras de arquivamento previstas no art. 4º, da Resolução acima  
mencionada, bem como o fato requerer apuração (art. 7º); 

RESOLVE CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
1.Registro e autuação da presente Portaria, acompanhado das peças informativas da Notícia de Fato nº 1.15.000.001350/2020-67, 

pelo Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado 
à 5ª CCR, registrando-se como seu objeto: “Apurar supostas irregularidades decorrentes da transferência para organizações sociais do gerenciamento de 
unidades de saúde da atenção primária e secundária pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através dos Editais de Chamada Pública n° 030/2019-SMS 
(Processo n° P000639/2019) e n° 103/2019 (Processo n° P455025/2018), que, respectivamente resultaram na contratação do Instituo Cisne e Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), através dos Contratos de Gestão 001/2019 e 002/2020.”; 

2.Remessa de cópia da presente portaria ao NCC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 
Resolução nº 87 CSMPF; 

Cumpra-se. 
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00040334-2020| 
PORTARIA Nº 116, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei 
Complementar, 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 agosto 
de 2006 do CSMPF, e 

Considerando o teor das informações acerca da realização de evento em período de pandemia no Estado do Ceará, especificamente 
no Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) nesta capital Fortaleza; 

Considerando o Decreto Nº 33510 de 16/03/2020, normatizando situação de emergência em saúde em face da situação de pandemia 
causada pela COVID-19, o qual decretou situação de emergência em saúde e dispôs sobre medidas para enfrentamento e contenção da pandemia; 

Considerando, ainda, o Decreto Nº 33.736, de 05/09/2020, o qual PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ESTADO DO 
CEARÁ, RENOVA A POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

DETERMINA A AUTUAÇÃO da presente documentação em formato de INQUÉRITO CIVIL, para que se possa apurar os fatos 
noticiados, relacionados com suposta violação das medidas sanitárias impostas no Estado do Ceará, concluindo-se a análise de sua instrução, necessária 
à adoção de possíveis medidas pertinentes ao caso, devendo a distribuição observar a prevenção quanto ao objeto do Inquérito Civil nº 
1.15.000.000569/2020-49, instaurado com base no Ofício Circular nº 08/2020/1ª CCR/MPF, por meio do qual foi encaminhada a Nota Técnica Conjunta 
nº 01/2020-CES/CNMP/1ªCCR, de 26 de fevereiro de 2020, com o escopo de oferecer subsídios de atuação ao Ministério Público acerca da problemática 
envolvendo o novo coronavírus (COE-COVID-19). 

Determina, ainda, que sejam requisitadas informações à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e à Vigilância Sanitária acerca das 
providências adotadas pertinentes à realização dos dois dias do referido evento nesta capital. 
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Requisitar, também, ao Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), esclarecimentos quanto à realização do dito evento em suas 
dependências. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para os fins 
previstos no § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87, de 6 de agosto de 2006 do CSMPF. 

 
NILCE CUNHA RODRIGUES 

Procuradora da República 
 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 
Procurador da República 

 
MÁRCIO ANDRADE TORRES 

Procurador da República 
 

RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00040327-2020| 
PORTARIA N° 490, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 

 
Dispõe sobre o plantão da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará em 
Julho, Agosto e Setembro de 2020. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições legais que lhes foram 
conferidas pela Resolução nº 159/2015, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e pela Portaria nº 01/2019 da Procuradoria-Geral da 
República e Procuradoria-Geral Eleitoral; 

Considerando o disposto na PORTARIA N° 63, 16 de janeiro de 2020, desta PRE, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os Procuradores abaixo indicados para atuar no plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral nos meses de 

julho, agosto e setembro de 2020. 
 

OSCAR COSTA FILHO Procurador Regional Eleitoral Auxiliar 01/07/2020 a 20/07/2020 
SAMUEL MIRANDA ARRUDA Procurador Regional Eleitoral Auxiliar 21/07/2020 a 11/08/2020 

MARCELO MESQUITA MONTE Procurador Regional Eleitoral Auxiliar 12/08/2020 a 31/08/2020 
LÍVIA MARIA DE SOUSA Procuradora Regional Eleitoral 01/09/2020 a 30/09/2020 

 
Publique-se. 
Comunique-se à Chefia da PRCE, à Divisão de Gestão de Pessoas da PRCE e ao Tribunal Regional Eleitoral. 

 
LÍVIA MARIA DE SOUSA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00007144-2020| 
PORTARIA Nº 7.116, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.15.002.000221/2020-31 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA ATUANTE NO 3º OFÍCIO DA PRM POLO JUAZEIRO DO NORTE/IGUATU, no uso de 
suas atribuições institucionais e legais, com fulcro na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 06 de abril de 2020, 

RESOLVE 
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e art. 5º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, a partir do envio pela 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatu de cópia da Notícia 
de Fato Nº 01.2020.00006187-2, contendo denúncia anônima para apurar eventual irregularidade nos cursos de Graduação ofertados pela Faculdade São 
Francisco do Ceará / FASC, com sede na cidade de Iguatu/CE. 

 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00033689-2020| 

PORTARIA Nº 77, DE 10 DE SETEMBRO 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 nos Ofícios nº 0949 e 0950/2020, de 
28/08/2020, firmado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Designar os(as) Promotores(as) de Justiça abaixo lista dos para exercer a função de Promotores(as) Eleitorais perante as 

respectivas zonas eleitorais (Z.E.) elencadas, no período de 02 (dois) anos, a partir de 31/08/20, por motivo de movimentação na carreira do parquet 
Estadual. 

 

Designações para função eleitoral 
 

Promotor(a) de Justiça Z.E Sede assume por 02 (dois) 
anos a partir de 

ALEXANDRE BALAS 03 ROSÁRIO OESTE 31/08/20 
MARIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA BUENO SCHOBER 04 POCONÉ 31/08/20 

LUDMILLA EVELIN DE FARIA SANT ANA CARDOSO 08 ALTO ARAGUAIA 31/08/20 
ALDO KAWAMURA ALMEIDA 11 ARIPUANÃ 31/08/20 

LYSANDRO ALBERTO LEDESMA 13 BARRA DO BUGRES 31/08/20 
LUCIANA FERNANDES DE FREITAS 14 JACIARA 31/08/20 

CARLOS RUBENS DE FREITAS OLIVEIRA 15 SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 31/08/20 
KELLY CRISTINA BARRETO DOS SANTOS 16 VILA RICA 31/08/20 

ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO 17 ARENÁPOLIS 31/08/20 
ELTON OLIVEIRA AMARAL 18 MIRASSOL D'OESTE 31/08/20 

MARCELO RODRIGUES SILVA 23 COLÍDER 31/08/20 
LAÍS LIANE RESENDE 24 ALTA FLORESTA 31/08/20 

JOÃO RIBEIRO DA MOTA 26 NOVA XAVANTINA 31/08/20 
DANILO CARDOSO LIMA 28 PORTO ALEGRE DO NORTE 31/08/20 

LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB FILHO 29 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 31/08/20 
LUANE RODRIGUES BOMFIM 30 ÁGUA BOA 31/08/20 

EDUARDO ANTONIO FERREIRA ZAQUE 32 CLÁUDIA 31/08/20 
FERNANDA PAWELEC 36 VERA 31/08/20 

EMANUEL FILARTIGA ESCALANTE RIBEIRO 41 ARAPUTANGA 31/08/20 
CARLOS FREDERICO REGIS DE CAMPOS 44 GUARANTÃ DO NORTE 31/08/20 

RAFAEL MARINELLO 48 COTRIGUAÇU 31/08/20 
NATÁLIA GUIMARÃES FERREIRA 52 SÃO JOSÉ DOS 4 MARCOS 31/08/20 
ADALBERTO FERREIRA JUNIOR 57 PARANATINGA 31/08/20 

DANIEL LUIZ DOS SANTOS 61 COMODORO 31/08/20 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
ERICH RAPHAEL MASSON 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00010844-2020| 
PORTARIA Nº 175, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000103/2018-29. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 
constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
Considerando a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
Considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e o disposto 

na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
Considerando a fundamentação contida no despacho nº 1290/2018; 
Resolve determinar a conversão da presente notícia de fato em Inquérito Civil vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

tendo por objeto apurar a suspensão, pela FUNAI de Barra do Garças/MT, das ações de Promoção Social, Infraestrutura e Promoção Cultural. 
Cumpra-se a providência determinada no despacho nº 1290/2018. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 

Titular do 1º Ofício 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSS-MG-00004987-2020| 

PORTARIA Nº 37, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 
 

PP nº 1.22.004.000055/2020-19. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem 
como na Resolução CNMP nº 23/07 e, ainda: 

CONSIDERANDO que, conforme apurado pelo ICMBio, ocorreu dano ambiental decorrente de supressão de vegetação nativa 
ocasionada por aração e possível uso de gradagem, não autorizada, no interior da Fazenda Estréia do Sol - Município de São João Batista do Glória/MG, 
localizada na área não regularizada do Parque Nacional Serra da Canastra; 

CONSIDERANDO que da fiscalização realizada no dia 29/01/2020 por agentes do ICMBio, foi lavrado o Auto de Infração nº 
017295/B, em nome do autuado Thiago Silva Piantino; 

CONSIDERANDO que o fato ocorreu dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Canastra (unidade de conservação de 
proteção integral federal, nos termos do arts. 7º, I e § 1º; 8º, III; e 11 da Lei nº 9.985/2000). 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL para apurar possível dano ambiental à unidade de conservação e sua forma de reparação. 
DETERMINA como diligências: 
- Encaminhe-se novo ofício ao representado, via correio eletrônico, para que manifeste interesse na solução consensual da demanda 

por meio de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta que deverá acompanhar a missiva. 
Caso positivo, que entre em contato com esta PRM-Passos, por telefone ou correio eletrônico, no prazo impreterível de 30 (trinta) 

dias do recebimento, para ajuste da assinatura, em caso de concordância, ou encaminhar contraproposta, se discordar de algum ponto. 
Deverá, ainda, ser o requerido advertido de que a não apresentação de resposta no prazo assinalado, será entendida como não aceitação 

na solução consensual da demanda. 
- Acautelem-se os autos em secretaria, fazendo-os conclusos com resposta ou fim do prazo. 
REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. COMUNIQUE-SE a instauração a 4ª CCR à qual ficará 

vinculado o feito. 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. 
 

FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00032907-2020| 
PORTARIA Nº 67, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

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

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos arts. 8º, IV e 9º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que no bojo do IPL 1017306-70.2019.4.01.3900 (instaurado para apurar a possível prática de crime previsto no 
171, § 3º do Código Penal, devido ao saque indevido de valores de pensão por morte, após o óbito do titular, por IONE MARIA RIBEIRO PEREIRA), 
constatou-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal - ANPP, com a indiciada, previsto no art. 28-A do CPP; 

CONSIDERANDO que, após regular notificação, IONE MARIA RIBEIRO PEREIRA, manifestou interesse em celebrar referido 
acordo; 

RESOLVE, instaurar Procedimento de Acompanhamento, vinculado ao 7º Ofício, para as tratativas buscando a celebração de acordo 
de não persecução penal com IONE MARIA RIBEIRO PEREIRA. O procedimento também terá por objeto o acompanhamento do cumprimento do 
ANPP, após a devida homologação pela Justiça Federal. 

Após a instauração, determino, como providência inicial: 
I - sejam expedidas Certidões de Antecedentes Criminais do TJPA e do TRF1- PA de IONE MARIA RIBEIRO PEREIRA, filha de 

ZULEIKA RIBEIRO PEREIRA, inscrita no CPF sob o nº 251.008.152-72, nascida em 06/03/1965. 
II - a notificação, pela via mais expedida, de IONE MARIA RIBEIRO PEREIRA, para que seja informada da retomada do feito; 

 
NAYANA FADUL DA SILVA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00038597-2020| 

PORTARIA Nº 84, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 
79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 

084. OTONI LIMA DE OLIVEIRA, 11º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para atuar nos autos da 
Representação n.º 0600044-24.2020.6.15.0072, em virtude da averbação de suspeição do Promotor BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA, Promotor 
Eleitoral da 72ª Zona em Campina Grande/PB. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00002724-2020| 

PORTARIA Nº 17, DE 26 DE AGOSTO DE 2020 
 

Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.014.000151/2019-01. 
 

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

RESOLVE: Instaurar inquérito civil com o fito de investigar possível prática irregular de investimentos realizados através da empresa 
Solution Trade, conforme manifestação nº 20190075805, da Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Assim sendo, DETERMINO: 
1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF; 
2) Seja comunicada esta instauração à 3ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 

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

CARLOS HENRIQUE MACEDO BARA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00002723-2020| 
PORTARIA Nº 18, DE 26 DE AGOSTO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.014.000154/2019-36. 
 

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

RESOLVE: Instaurar inquérito civil com o fito de apurar o rateio do custeio de Oxigenoterapia Domiciliar no Município de Pato 
Branco/PR, conforme ofício nº 469/2019, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

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

Coordenação e Revisão do MPF; 
2) Seja comunicada esta instauração à 1ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 

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

CARLOS HENRIQUE MACEDO BARA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-CAC-PR-00008173-2020| 
PORTARIA Nº 19, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n.º 1.25.002.001426/2019-54 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC nº 
75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções CSMPF n.º 87/06 e CNMP nº 23/07, determina a conversão 
do(a) presente Procedimento Preparatório n.º 1.25.002.001426/2019-54 em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupos Temáticos: (7ª Câmara - Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional) 
Município: Cascavel - Paraná 
Ementa: Adotar as providências para auxiliar a Delegacia de Polícia Federal em Cascavel na resolução dos problemas apontados na 

Inspeção de Controle Externo da Atividade Policial de 2019. 
Proceda-se ao registro e à autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, 

nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil. 
 

ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00010850-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Determina a instauração de procedimento administrativo no âmbito da PRM 
POLO PETROLINA/JUAZEIRO - 2º OTCC. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, 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: 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
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do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, 
caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia"; 

CONSIDERANDO a promoção de arquivamento no bojo do procedimento Inquérito Civil nº 1.26.001.000075/2014-22, homologada 
pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

CONSIDERANDO a possibilidade de 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, vinculado à 5ªCCR, a partir de cópia da promoção de arquivamento e da decisão da 5ª CCR para 
"acompanhar análise e julgamento da prestação de contas relativa ao Termo de Compromisso PAC2 00373/2012, firmado entre o FNDE e o Município 
de Juazeiro". 

À Subcoordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de publicação, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: Inquérito Civil nº 1.26.001.000075/2014-22 
Interessados: a sociedade. 
Câmara: 5ª CCR 
Registre-se a presente portaria. 
Cumpra-se. 
 

FILIPE ALBERNAZ PIRES 
Procurador da República 

Titular do 2º OTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00010839-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-
CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 
dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 
Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o Cumprimento Provisório da Sentença nº 1000951-87.2020.4.01.3305; 
RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO, visando 

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

de publicação, lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Interessados: a sociedade. 
Câmara: 1ª CCR. 
Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 
Registre-se a presente Portaria. 

 
TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00045665-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 996, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Inquérito Civil nº 1.26.000.001805/2019-27 
 

1. RELATÓRIO 
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar notícia de que cargos em comissão para o exercício da função de 

agente de segurança no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) seriam preenchidos por servidores não integrantes das polícias da União, Estados 
e Distrito Federal, consoante determina o art. 16 da Res. CNJ nº 291/2019. 

Segundo narrado na manifestação 20190033517, estas atividades estariam sendo exercidas, de forma irregular, por servidores 
desviados de função, e até mesmo por comissionados. Estes só poderiam exercer funções de direção, chefia e assessoramento. 

Tudo isto em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no concurso, cujo prazo de validade está próximo do encerramento. 
Narra o noticiante, em linhas gerais, que faz parte de grupo de aprovados no último concurso público ocorrido no ano de 2017 para o 

cargo de Agente de Segurança. 
Todavia, segundo consta no endereço <http://www.agepoljus.org.br/p213.aspx?IdNoticia=8810&idme=546>, o TRF-5ª Região 

investiria em cargos em comissão e servidores de outros órgãos para desempenho de funções típicas do mencionado cargo. 
Tais cargos em comissão deveriam se destinar a funções de direção, chefia ou assessoramento. 
Anexa à comunicação inicial consta tabela com nomes de pessoas que seriam servidores cedidos de outros órgãos, investidos em 

funções de confiança no órgão, para exercício da função de agente de segurança. 
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Como medida instrutória inicial o TRF-5ª Região foi oficiado a  manifestar-se quanto aos termos da representação, o que o fez por 
meio do ofício nº 724/2019 (PR-PE-00041355/2019). 

Encaminhou esclarecimentos por parte da Subsecretaria de Pessoal,  informando a tramitação do Pedido de Providências nº 0002414-
00.2019.4.90.8000 perante o Conselho da Justiça Federal acerca do tema. 

A informação prestada pela Subsecretaria de Pessoal do TRF-5ª Região vai no sentido de que eventual exoneração dos servidores 
comissionados não implicará abertura de vagas de cargos efetivos, porquanto possuem natureza diversa,. 

Assevera que há 17 vagas para preenchimento do cargo efetivo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança 
e Transporte, todavia sem a respectiva dotação orçamentária para provimento na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. 

Ressaltou, ainda, que o concurso público em vigência, para preenchimento das vagas, foi apenas na modalidade "cadastro de reserva", 
à exceção da oferta de um cargo vago existente, à época, na Seção Judiciária do Estado da Paraíba, o qual já foi provido. 

Diante do quadro, o Conselho da Justiça Federal foi oficiado para encaminhamento de cópia integral do Pedido de Providências nº 
0002414-00.2019.4.90.8000, o que foi feito por meio do ofício nº 96661/CJF (PR-PE-00009649/2020). 

Em seguida, o TRF-5ª Região foi oficiado a informar (1) lista de todos os servidores requisitados pelo órgão e que exercem função 
de segurança nos moldes da Resolução nº 291/2019, devendo discriminar o órgão de origem e o cargo efetivo que cada um é investido, bem como 
indicando o respectivo ato de convênio em que foi fundamentada a requisição, indicando também a respectiva portaria de cessão e de nomeação na função 
de confiança/cargo em comissão; e (2) acaso conste na lista servidor que não seja das polícias da União, Estados e Distrito Federal (consoante art. 16 da 
Res. CNJ nº 291/2019), informe qual o fundamento normativo para tanto. 

Como resposta, encaminhou o ofício nº 768/2020, por meio do qual remeteu a lista dos servidores requisitados, apontando os 
esclarecimentos requeridos. 

Eis o cenário atual. 
2. ANÁLISE 
Cinge-se o objeto dos autos à apuração acerca da legalidade de investidura em funções de confiança por parte de servidores extra 

quadro no âmbito do TRF-5ª Região para desempenho de atividades típicas do cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade 
Segurança e Transporte. 

O noticiante alega que tal sistemática seria ilegal, pois tais cargos e funções  destinam-se à direção, chefia e assessoramento, enquanto 
as atividades de tais servidores extra quadro deveriam ser exercidas pelos Técnicos em Segurança e Transporte. 

Em trâmite perante o Conselho da Justiça Federal, o Pedido de Providências nº 0002414-00.2019.4.90.8000 foi instaurado a partir de 
representação formulada pela Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário Federal (AFEPOLJUS) dando conta dos mesmos fatos 
que deram ensejo à instauração deste Procedimento Preparatório, dentre outros, tais quais o exercício do porte de armas de fogo pelos sobreditos 
servidores extra quadro. 

Instada a manifestar-se, a Assessoria Especial da Secretaria-Geral do Conselho da Justiça Federal, naquele pedido, argumentou que, 
à luz do art. 5º, §§ 1º e 7º da Lei nº 11.416/06, é possível a investidura em funções de confiança e cargos em comissão por parte de pessoas que não sejam 
do quadro do Poder Judiciário da União. 

No primeiro caso desde que respeitado o limite máximo de 20% e que sejam servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou 
emprego público, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. 

No caso dos últimos respeitado o limite máximo de 50% (f. 8-9 do documento "Complementar - 0002414-00.2019.4.90.8000 16-
30.pdf"). 

Na oportunidade, a Presidência do TRF-5ª Região aduziu que a cessão de servidores para exercício de atividades de segurança em 
prol do órgão encontra respaldo na Resolução nº 148/2012 do CNJ, que permite seu exercício por policiais e bombeiros militares nos Tribunais, desde 
que haja convênio específico e que os requisitados desempenhem atividades de segurança institucional ou de segurança de magistrados ameaçados 
(documento "Complementar - 0002414-00.2019.4.90.8000 31-34.pdf"). 

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça fez publicar a Resolução nº 291/20191, que consolida as resoluções do CNJ que 
tratam da política e do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, além de outras providências, dentre as quais a revogação da Resolução nº 
148/2012 do CNJ. Em seus arts. 16 e 17 constam as seguintes redações: 

"Art. 16. Os tribunais poderão requisitar, sem prejuízo das demais providências inerentes às suas competências e prerrogativas, às 
Polícias da União, dos Estados e do Distrito Federal, o auxílio de força e a prestação de serviço de proteção a membros do Poder Judiciário e familiares 
em situação de risco. 

Art. 17. Os policiais federais, civis e militares da ativa, nomeados ou designados para órgãos de segurança do Poder Judiciário, atuarão 
no exercício de função de natureza estritamente policial para todos os fins e efeitos legais. 

§ 1º Somente mediante previsão em lei ou convênio específico será admitida a atuação de policiais e bombeiros militares nos tribunais 
sujeitos à fiscalização e ao controle deste Conselho e em todos os demais órgãos a eles subordinados." 

Vê-se, portanto, que a exigência instituída pelo CNJ no sentido de que os Tribunais possam fazer uso das polícias da União, dos 
Estados e do Distrito Federal diz respeito apenas no que tange aos serviços de proteção a membros do Poder Judiciário e familiares em situação de risco, 
circunstância de que não se tem notícia nos autos. 

Neste ensejo, conforme relação de servidores requisitados lotados no setor de apoio do órgão (f. 8 do documento "Complementar - 
Anexo ao Ofício 768-2020 da Presidência TRF5.pdf"), depreende-se que todos são oriundos da Administração Pública, seja a nível municipal, seja a 
nível estadual, devidamente cedidos pelos órgãos de origem mediante ato específico e, por sua vez, designados para o exercício de função comissionada 
mediante portaria expedida pelo próprio Tribunal. 

Assim sendo, sem mais delongas, conclui-se não haver nos autos elementos que apontem para a ocorrência de irregularidades no 
âmbito daquele Tribunal no que diz respeito à nomeação, para exercício de funções de confiança de segurança orgânica, de servidores externos aos 
quadros do Poder Judiciário Federal, razão pela qual não mais subsiste razão para continuidade de tramitação deste feito. 

3. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil (art. 10 da Res. CNMP nº 23/07). 
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Cientifiquem-se os(as) interessados(as) para, querendo, apresentarem razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos 
para apreciação até a sessão da respectiva Câmara de Coordenação e Revisão (§ 3º). 

Após, retornem-me os autos para emissão de juízo de retratação, se for o caso, remetendo-se em seguida à 1ª CCR para fins de exame 
e deliberação (§§ 1º e 2º). 

Cumpra-se. 
 

MARIA MARILIA OLIVEIRA CALADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00045739-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 999, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
 Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002301/2020-68. 
 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado com a finalidade de apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município 
de Abreu e Lima no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
(Proinfância), bem como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares. 

Como já relatado no despacho de conversão de 24 de julho de 2020 (Documento 9), a  instauração baseou-se no Ofício nº 135/2020/1ª 
CCR/MPF, 2 de junho de 2020, pelo qual a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal relatou trabalho conjunto desenvolvido 
pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, integrado por representantes do MPF (1ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão) e dos Ministérios 
Públicos dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Maranhão - representando todos os MPs dos demais estados -
, com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e cobrar do poder público a conclusão das obras do Proinfância. 

A Coordenação da Tutela Coletiva da PR-PE determinou a elaboração de planilha com os municípios abrangidos pela atribuição 
territorial desta unidade, instaurando-se autos específicos para cada um deles. Nestes autos, coube apurar as obras relacionadas ao Município de Abreu e 
Lima/PE. 

De acordo com a tabela elaborada pela Divisão Cível desta unidade, constam as seguintes obras do Programa Proinfância no 
Município de Abreu e Lima/PE, classificadas como "OBRA CANCELADA": 

1) (1009270) Creche Caetés II - Abreu e Lima - PE, Endereço: Rua Sete, Caetés II, Abreu e Lima - PE CEP: 53540090; Ano Processo: 
2013; Ano Termo: 2014; Fonte: PAC2; Número do Processo: 23400015174201392; Termo/Convênio PAC2 9208/2014; MI - Escola de Educação Infantil 
Tipo B; 

2) (1012770) Creche Pitanga II Área III - Abreu e Lima - PE, Endereço: Estrada de Pitanga II, Área III, Pitanga, Abreu e Lima - PE 
CEP: 53560970, Ano Processo: 2014, Ano Termo: 2014, Fonte: PAC2; Número do Processo: 23400003093201421; Termo/Convênio PAC2 8953/2014; 
MI - Escola de Educação Infantil Tipo C; 

3) (1012771) Creche Belenga - Abreu e Lima - PE, Endereço: Rua Alto da Belenga, Belenga, Abreu e Lima - PE CEP: 50560970, 
Ano Processo: 2014, Ano Termo: 2014, Fonte: PAC2; Número do Processo: 23400003093201421; Termo/Convênio PAC2 8953/2014; MI - Escola de 
Educação Infantil Tipo C; 

4) (1016587) Creche Pitanga II Área II - Abreu e Lima - PE, Endereço: Estrada de Pitanga II, Área II, Pitanga, Abreu e Lima - PE 
CEP: 53560970, Ano Processo: 2014, Ano Termo: 2014, Fonte: PAC2; Número do Processo: 23400006540201401; Termo/Convênio PAC2 10118/2014; 
MI - Escola de Educação Infantil Tipo C. 

Como medida instrutória inicial, determinou-se a expedição de ofício à municipalidade, a fim de que esclarecesse o seguinte: 
i) se a obras em questão foram efetivamente canceladas, conforme indicado no sistema, esclarecendo-se os motivos de cada 

cancelamento; 
ii) se foram transferidos recursos do FNDE para a realização e tais obras, e: em caso positivo, esclarecesse os valores e datas das 

transferências, indicando-se ainda informações sobre banco, agência e número da conta corrente em que realizados os depósitos, encaminhando-se 
também o respectivo extrato financeiro; 

iii) em caso de resposta afirmativa ao item "ii", se os recursos foram restituídos ao tesouro federal, encaminhando-se documentação 
comprobatória ou, em caso negativo, apresentando justificativa. 

Em resposta, a Prefeitura de Abreu e Lima/PE informou que todas as obras foram, de fato, canceladas, sem que tivesse ocorrido o 
recebimento de quaisquer recursos por parte do município. Sobre os motivos dos cancelamentos, esclareceu (Documento 13): 

a) a obra da Creche Caetés II foi cancelada, pois não havia terreno que atendesse aos critérios exigidos pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE); 

b) a obra da Creche Belenga foi cancelada, após visita técnica de integrante do FNDE, que "condenou" o terreno, já que não havia 
atendimento dos critérios exigidos pela autarquia; 

c) as obras da Creche Pitanga II (área II) e da Creche Pitanga (área III) não tiveram "sucesso na continuidade", embora o município 
tenha recebido, em 2014, visita do representante da empresa que executaria a obra pata análise das etapas. 

A Prefeitura apresentou os saldos de conta/fundos/poupança/CDB/total dos Processos nº 23400006540201401 (Creches Pitanga II 
Área III e Creche Belenga), 23400003093201421 (Creche Pitanga II Área III), 23400015174201392 (Creche Caetés II), todos sem registro de recursos. 

Vieram os autos conclusos, em substituição ao 7º Ofício, conforme termo de distribuição e conclusão de 11 de setembro de 2020 
(Documento 14). 

É o breve relato. 
Inicialmente, registre-se que, de acordo com o Manual de Atuação Interintistucional - GT Proinfância (anexo do Documento PGR-

00207091/2020), constam as seguintes diretrizes em casos de obras canceladas: 
I) listar todas as obras com status de execução no SIMEC de CANCELADA: oficiar a fim de averiguar se houve transferência de 

recursos federais, solicitando informar: banco, agência e conta bancária na qual foram depositados os valores transferidos, bem como valor total das 
transferências realizadas (com remessa dos extratos mensais), valor do saldo atual. Em caso positivo, verificar se houve a devolução dos recursos ao 
Tesouro; 

II) na hipótese em que não tenha ocorrido a devolução dos recursos federais, recomendar ao Prefeito para que promova a devolução 
ao FNDE, em conta específica a ser indicada pela Autarquia; 
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III) se a recomendação não for atendida, ajuizar ACP (modelo MI ou modelo MT) com tal propósito ou encaminhar para a AGU. 
No caso presente, como se viu, além de as obras estarem, de fato, canceladas, não houve transferência de recursos federais em favor 

da municipalidade. 
Desse modo, não há providências a serem adotadas no âmbito do Ministério Público Federal acerca do caso, devendo a presente 

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

deste feito. 
Considerando que o feito foi instaurado por dever de ofício, após atuação da Coordenação da 1ª CCR/MPF e de integrantes do Grupo 

de Trabalho Interinstitucional Proinfância (Ofício nº 135/2020/1ª CCR/MPF), é desnecessária a comunicação ao(à) noticiante, pelo que determino seu 
imediato envio à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para fins de revisão, nos termos do §2º do artigo 17 da Resolução n° 87/2006 do CSMPF. 

 
RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001670-2020| 

PORTARIA Nº 30, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

Converter a NF n.º 1.27.005.000022.2020-82 em Inquérito Civil, na forma da 
Resolução nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – 
CNMP. Com o intuito de verificar as ações relacionadas ao enfrentamento à 
pandemia de COVID19 – prevenção, tratamento, controle e contenção de riscos 
de danos e agravos à saúde pública – na área de atribuição desta Procuradoria da 
República. 
 

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

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição da República, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 
e social e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso V, alínea a, da Lei Complementar 
n.º75/1993); 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei n.º 8.080/1990; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID19); 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), veiculada pela Portaria 
GM/MS n.º 188, em 4 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com vigência restrita ao período de decretação de estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS, que prevê uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância 
da saúde, tais como isolamentos, quarentenas, requisições de bens e serviços, hipóteses de dispensa de licitação, etc.; 

CONSIDERANDO a necessidade de informações acerca das possíveis ações relacionadas ao enfrentamento à pandemia de COVID19 
(doença causada pelo coronavírus - SARSCoV2) na área de atribuição desta unidade; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção) – tendo por 
objeto verificar a regularidade dos recursos no importe de R$160.965,49 (cento e sessenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove 
centavos), dirigidos à Prefeitura de Corrente/PI, pelo governo federal para combate à pandemia, aplicação de valores pelo município e indicação de 
eventuais procedimentos licitatórios, dentre outras prioridades emergenciais para o combate à pandemia. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, sobretudo no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na presente 

portaria; 
b) seja dada a publicidade prevista no artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução 

CSMPF n.º 87/2006, a partir da solicitação de publicação no Sistema Único. 
 

ANDERSON ROCHA PAIVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00018213-2020| 
PORTARIA Nº 80, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001475/2019-32 a partir de pedido de providências 

apresentado por Antonio de Jesus da Silva, vereador do Município de Lagoa do Piauí - PI, no qual se aduz que a gestão do aludido ente municipal utilizou 
parcela de 40% dos recursos financeiros recebidos a título de precatório do extinto FUNDEF de forma diversa do que estava pactuado no respectivo 
plano de aplicação submetido à apreciação do TCE/PI e em desconformidade com a autorização legislativa da câmara municipal; 

CONSIDERANDO que, nos autos do Processo TC/007354/2018 (TCE/PI), o Município de Lagoa do Piauí - PI cumpriu as exigências 
previamente determinadas pelo TCE/PI e obteve a liberação da parcela de 40% dos recursos recebidos; 
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CONSIDERANDO que, nos autos do Processo TC/014694/2017 (TCE/PI), a parcela remanescente de 60% dos recursos recebidos 
também foi liberada, em razão de o TCE/PI ter aderido ao entendimento adotado pelo TCU nos autos do Processo TC 020.079/2018-4 (Acórdão 
2866/2018-Plenário, datado de 5.12.2018), segundo o qual a totalidade dos recursos recebidos deve ser utilizada com a manutenção e desenvolvimento 
da educação, abstendo-se o gestor do pagamento a profissionais da educação; 

CONSIDERANDO que o controle prévio da regularidade do planejamento na aplicação dos recursos foi devidamente empreendido 
pelo TCE/PI, culminando no seu desbloqueio total após a definição dos parâmetros pertinentes pelo TCU e o cumprimento de certas exigências impostas 
ao ente municipal (tais como autorização legislativa e plano de aplicação); 

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se houve regular aplicação da verba em consonância com os planos apresentado pela 
municipalidade; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, IX, da Instrução Normativa nº 3/2019 do TCE/PI, os gestores devem apresentar, 
anualmente, até o dia 31 de janeiro, por meio do Sistema Documentação Web, relatório de gestão da utilização dos recursos no exercício financeiro 
anterior, a fim de subsidiar a análise técnica no processo de monitoramento; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor instruir a apuração; 
DETERMINA: 
a) a instauração do Inquérito Civil nº 1.27.000.001475/2019-32 para regular prosseguimento na apuração do objeto do procedimento 

preparatório que lhe deu origem; 
b) a promoção dos devidos registros eletrônicos no Sistema Único, com posterior publicação desta portaria, procedendo-se à autuação 

deste feito como inquérito civil; 
c) a expedição de ofício ao TCE/PI solicitando informações e encaminhamento de peças de eventual prestação de contas acerca da 

aplicação dos recursos aqui versados e o resultado de tal análise (caso empreendida), inclusive no que tange ao processo de monitoramento definido pela 
Instrução Normativa nº 3/2019. 

 
ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00087403-2020| 
PORTARIA Nº 623, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Designa Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de 
Correições Ordinárias que serão levadas a termo, no período de 05a 30 de outubro 
de 2020, nas Varas Federais e Setores Administrativos do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 

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

I -as Correições Ordinárias nas Varas Federais e Setores Administrativos do Estado do Rio de Janeiro, que serão levadas a termo no 
período de 05a 30 de outubro de 2020, conforme a Portaria TRF2-PTC- 2019/00338, de 12 de agosto de 2019, da Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 2ª Região, 

II -as Portarias TRF2-PTC-2020/000148, de 27 de março de 2020 eTRF2-PTC-2020/00218, de 18 de maio de 2020, que alteraram o 
cronograma da Portaria n.º TRF2-PTC2019/00338, de 12 de agosto de 2019; 

III- a Portaria TRF2-PTC-2020/00178, de 24 de abril de 2020, que determinou, no §1º do Art. 2º, que durante o período de trabalho 
remoto na Justiça Federal da 2ª Região, estabelecido na Resolução TRF2-RSP-2020/00016, de 22 de abril de 2020, as correições ocorrerão à distância, 
por via remota e videoconferência, sujeitas à complementação ulterior, em data a ser designada pelo Corregedor; 

IV -que, no §2º do Art. 2º, da referida portaria diz que as atas de abertura e de encerramento dos trabalhos virtuais serão assinadas 
eletronicamente no sistema SIGA, pelos Magistrados, servidores da Corregedoria Regional e gestores da unidade correcionada, e, ainda, que a equipe de 
correição registrará no relatório a eventual participação dos membros do MPF, representantes da DPU, OAB e demais órgãos públicos instados; 

V - que, de acordo com o §4º do referido artigo, as correições ocorrerão no horário de 12h às 18h, devendo os servidores das unidades 
correcionadas ficarem de sobreaviso para as entrevistas realizadas por via remota e videoconferência, e, por fim, 

VI- o disposto no § 2º do Art. 9º da Portaria PR-RJ Nº 581/2014, que estabelece que os Procuradores da República lotados no Núcleo 
de Combate à Corrupção serão designados em auxílio à Área Criminal para atuarem nas inspeções/correições junto às Varas Federais Criminais em caso 
de impossibilidade de realização de inspeção/correição pelos Procuradores lotados nos ofícios vinculados às Varas Federais Criminais., resolve: 

Art. 1º Designar os Procuradores da República abaixo relacionados para acompanharem os trabalhos de Correições Ordinárias que 
serão levadas a termo, no período de 05a 30 de outubro de 2020, nas Varas Federais e Setores Administrativos do Estado do Rio de Janeiro, conforme 
determina a Lei nº 5.010/1966. 

 

PROCURADORES VARA FEDERAL PERÍODO 

Leonardo Gonçalves Juzinskas 
3ª VF de São João de Meriti 

05a 09/10/2020 
8ª VF de São João de Meriti 

Ludmila Fernandes da S. Ribeiro 
6ª VF de São João de Meriti 

Setores Adms. de São João de Meriti 
Renata Ribeiro Baptista 7ª VF de São João de Meriti 

Alberto Rodrigues Ferreira 7ª VFC do Rio de Janeiro 13a 16/10/2020 
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Rodrigo da Costa Lines 
Ana Paula Ribeiro Rodrigues 

9ªVFCdo Rio de Janeiro 
Sérgio Luiz Pinel Dias 

Renato de Freitas Souza Machado Sets. Adms. do RJ - Rua do Equador 
Fábio Moraes de Aragão Sets. Adms. do RJ - São Cristóvão 

Marina Filgueira C. Fernandes Sets. Adms. do RJ - Av. Almirante Barroso 26a 30/10/2020   
 
Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 
Art. 3º Registre-se e cumpra-se. 

 
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00009028-2020| 
PORTARIA N° 13, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Ref. nº PRM-VTR-RJ-00008962/2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo PROCURADOR DA REPÚBLICA, JAIRO DA SILVA, com base no artigo 129 da 
Constituição Federal, artigo 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, e pela Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP); 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 8º da Lei 
Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do procedimento 
administrativo e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
requisitar diligências investigatórias, podendo acompanhá-los e apresentar provas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de 
sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei 
Complementar n° 75/1993, art. 7°, II e art. 8°, II, IV,VII); 

CONSIDERANDO os documentos anexos, extraídos do PA n. 1.30.010.000279/2016-93; 
RESOLVE, nos termos do artigo 9º, da RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017, instaurar o Procedimento Administrativo, 

com o escopo de acompanhar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta celebrado no bojo da ação civil pública n. 20045104001781-6, cujo 
objetivo é recompor danos causados ao meio ambiente em decorrência da construção da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, que liga a Rodovia 
dos Metalúrgicos à BR-393, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação e o registro, conforme determinação do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério 
Público (O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da 
publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil); 

II – a elaboração de relatório detalhado sobre o cumprimento das cláusulas do TAC para subsidiar a adoção das medidas cabíveis 
visando instar os responsáveis. 

Sem prejuízo da diligência acima mencionada, proceda-se a extração de cópias da presente Portaria para posterior juntada no PA n. 
1.30.010.000279/2016-93. 

Fica designado o servidor Rafael Meirelles Jardim para secretariar o feito, enquanto lotado neste gabinete. 
Por fim, para fim de controle no Sistema Único, registre-se o prazo de tramitação de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 

 
JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00009175-2020| 
PORTARIA Nº 32, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ - AQUISIÇÃO DE EPIs - 
COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 - ENTREGA DE MATERIAIS EM 
DESACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA - IRREGULARIDADES. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 
de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

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

Considerando os termos da representação apresentada nesta unidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL narrando que a 
Secretaria  de  Saúde  de  Macaé  distribuiu  para  profissionais  de  saúde  nas  suas  unidades  de atenção  básica,  casa  da  criança,  e  centro  de  triagem  
de  coronavírus,  máscara  não  adequada para  uso  em  atividades  de  saúde,  por  não  possuírem  barreiras  filtrantes  e  nem  certificação  da ANVISA; 

Considerando que o Município de Macaé informou, posteriormente, que as máscaras foram obtidas no âmbito dos procedimentos 
administrativos nº 401.356/2020; nº 401.499/2020 e nº 401.817/2020, firmados, respectivamente, com as empresas RM Comércio e Representação 
Ronald Eireli, A L Comércio e Serviços LTDA, Sanews Distribuidora de produtos Hospitalares e Laboratoriais e WR Calçados Eireli. 
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Considerando que em consulta ao Portal de Transparência de Macaé constam empenhos recentes em favor da empresa Sanews 
Distribuidora de produtos Hospitalares e Laboratoriais e WR Calçados Eireli, decorrente do Processo Administrativo nº 401.817/20/2020, pagos com 
recursos federais SUS COVID-19; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público que terá como objetivo apurar o 
efetivo e regular fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde do Município de Macaé, adquiridos com verba federal, no âmbito do procedimento 
administrativo nº 401.817/2020, que tiveram como vencedoras as empresas Sanews Distribuidora de produtos Hospitalares e Laboratoriais e WR 
Calçados Eireli.  ; 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após: i) oficie-se ao Município de Macaé requisitando cópia integral digitalizada dos procedimentos administrativos nº 401.817/2020, 
com seus respectivos processos de pagamento; ii) realize-se vistoria in loco no Almoxarifado Geral da Prefeitura de Macaé, com a elaboração de relatório 
fotográfico do material entregue pelas empresas citadas, especialmente no que tange às especificações constantes nas caixas das máscaras de proteção. 

 
Macaé, 11 de setembro de 2020. 

 
FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00087229-2020| 
PORTARIA Nº 482, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

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

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

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

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº1.30.001.001756/2018-17, 
instaurado com o escopo de apurar suposto prejuízo causado ao erário, decorrente do pagamento efetuado pelo Hospital Federal do Andaraí à empresa 
Espaço de valores correspondentes a horas de trabalho não cumpridas em razão da redução temporária das escalas de trabalho dos profissionais 
terceirizados lotados no setor de hotelaria/zeladoria do nosocômio, no exercício das funções de telefonistas e ascensoristas; 

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

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.001756/2018-17, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00039179-2020| 
PORTARIA Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial e a necessidade de se prosseguir na instrução do 

feito, com realização de outras diligências para o perfeito deslinde da questão; 
RESOLVE CONVERTER a Notícia de Fato n.º 1.28.000.001765/2019-49 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP n.º 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Supostas irregularidades na aplicação dos recursos provenientes do 

PROINFÂNCIA, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE ao Município de São Tomé/RN, referente ao Convênio nº 
201306344, no ano de 2013, objetivando a aquisição de uma brinquedoteca para a Creche Maria do Socorro Dias, situada no referido município. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS: GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Município de São Tomé/RN 
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Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 
os arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
Cumpra-se. 

 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002131-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º e art. 8º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e o disposto na 

Resolução CNPM 174/2017; 
c) considerando o recebimento de solicitação de informações expedida nos autos do PA 1.00.000.015576/2020-78 da 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, que acompanha as providências do Ministério da Saúde, relacionadas à disponibilização do medicamento “Imunoglobulina 
Humana” para tratamento de crianças e adolescentes acometidas pela síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19 (semelhante à síndrome 
de Kawasak); 

DETERMINA: 
a) a autuação de procedimento para acompanhar se os municípios de atribuição da PRM/Assu estão notificando os casos de crianças 

e adolescentes acometidas pela síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19 nos sistemas de monitoramento do Ministério da Saúde, e 
como está a situação do abastecimento da imunoglobolina humana na região. 

b) como providências iniciais, devem ser expedidos ofícios aos vinte municípios vinculados à PRM de Assu, solicitando-lhes que, 
em 05 (cinco) dias, informem: 1) se estão notificando os casos de crianças e adolescentes acometidas pela síndrome inflamatória multissistêmica associada 
à Covid-19 nos sistemas de monitoramento do Ministério da Saúde; 2) como está a situação do abastecimento da imunoglobolina humana na região, 
considerando notícias de que o Ministério da Saúde está com dificuldade para comprar o medicamento. 

c) após o cumprimento dos itens anteriores, expedir ofício à 1ª CCR informando as providências adotadas e que, assim que chegarem 
as respostas dos municípios, será reportado o resultado total. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002124-2020| 
PORTARIA Nº 11, DE 23 DE ABRIL DE 2018 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) Considerando as informações constantes dos autos do PP nº 1.28.400.000083/2017-44, destinado a apurar supostas irregularidades 

apresentadas no Convênio nº 800663, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Fernando Pedroza/RN, cujo objeto tratava-se do apoio a 
projetos de infraestrutura turística - construção de praça com urbanização.; 

DETERMINA: 
 Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.400.000083/2017-44, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 

expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ªCCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 
e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MARIA CLARA LUCENA DUTRA DE ALMEIDA BRITO 

Procuradora da República, em substituição legal 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002130-2020| 
PORTARIA Nº 20, DE 26 DE JULHO DE 2018 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) Considerando as informações constantes dos autos do PP nº 1.28.000.001915/2017-52, destinado a apurar o descumprimento de 

prazo para execução de obra UPA 24h em Macau/RN; 
DETERMINA: 
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 Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001915/2017-52em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 
expressos na presente portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Após os registros de praxe,  publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 
I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 
Procurador da República, em substituição legal 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002126-2020| 
PORTARIA Nº 29, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do 
Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando as informações constantes dos autos do PP nº 1.28.400.000119/2017-90, destinado a apurar irregularidades 

constatadas nas obras de reforma das escolas municipais Professor Luiz Pereira, Francisca Mendes da Silva e José Félix da Silva Júnior, em Santana do 
Matos/RN, financiadas por verbas do "Caixa Escolar", ligado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 

DETERMINA: 
 Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.400.000119/2017-90em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 

expressos na presente portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 
e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República em substituição legal 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002125-2020| 
PORTARÁ Nº 31, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituiçäo Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 60, V e art. da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução no 87, de 06 de abril de 2010: do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
g) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato n. 1.28.400.000010/2017-52, destinada a apurar a possível ocorrência de 

fraudes licitatórias no âmbito do PNATE, nos anos de 2013 e 2014, em Santana do Matos/RN. 
DETERMINA: 
Converta-se a Notícia de Fato n." 1.28.400.000010/2017-52, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular c formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao rcgistro da presente conversão na capa dos autos e sistema informatizado de cadastro (Unico) desta Procuradoria da República. 

Após os registros dc praxe, publique-se e comunique-se esta instauracão à 5CCR, para os fins previstos nos arts. 40, VI, e 7". S 20, e 
da Resolução no 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador Da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SAN-RS-00003493-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 
 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Objeto: 
acompanhar a ação civil pública nº 5001637-73.2020.4.04.7105, ajuizada em 
conjunto com o MPT, que tem por objeto compelir a UNIÃO a fornecer 
equipamentos de proteção individual (EPIs) aos Auditores-Fiscais do Trabalho 
para execução de fiscalizações nas empresas em que possa ocorrer risco de 
exposição de trabalhadores à COVID-19, no âmbito da Gerência Regional do 
Trabalho de Santo Ângelo. Tema: 10400 - Segurança e/ou Medicina do Trabalho. 
Câmara/PFDC: 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO mensagem eletrônica recebida do Ministério Público do Trabalho, noticiando que a Gerência Regional do 

Trabalho no Município de Santo Ângelo informou, quando instada à realização de ação fiscal para verificar as medidas protetivas de combate ao 
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coronavírus no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada por aquele órgão, respondeu não ser possível a fiscalização, em razão de não disporem de 
equipamentos de proteção individual para atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho; 

CONSIDERANDO que após o recebimento da resposta ao OFÍCIO SOTC/PRM/SA nº 158/2020 foi ajuizada a Ação Civil Pública 
nº 5001637-73.2020.4.04.7105, em litisconsórcio com o Ministério Público do Trabalho (Procuradoria do Trabalho em Santo Ângelo), tendo por objeto 
compelir a UNIÃO a fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) aos Auditores-Fiscais do Trabalho para execução de fiscalizações nas empresas 
em que possa ocorrer risco de exposição de trabalhadores à COVID-19, no âmbito da Gerência Regional do Trabalho de Santo Ângelo. 

CONSIDERANDO que a referida ACP teve seu pedido liminar indeferido pelo Juízo de primeiro grau, decisão que foi impugnada 
no agravo de instrumento nº 5021575-29.2020.4.04.0000 junto ao TRF 4ª Região; 

CONSIDERANDO que, em razão da decisão judicial do evento n.º 42 na Ação Civil Pública nº 5001637-73.2020.4.04.7105, o 
processo foi sobrestado até o julgamento e trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.º 5021575-29.2020.4.04.0000, interposto  pelos órgãos 
ministeriais coautores; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter expediente para acompanhamento da ACP acima referida; 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo não possui caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, 

em função de ilícito específico, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Resolução Nº 174/2017 do CNMP; 
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo - OUT (outras atividades não sujeitas a inquérito civil), vinculado à 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - 1ªCCR/MPF, tendo por objeto acompanhar a ação civil pública nº 5001637-73.2020.4.04.7105, 
ajuizada em conjunto com o MPT, que tem por objeto compelir a UNIÃO a fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) aos Auditores-Fiscais 
do Trabalho para execução de fiscalizações nas empresas em que possa ocorrer risco de exposição de trabalhadores à COVID-19, no âmbito da Gerência 
Regional do Trabalho de Santo Ângelo. 

Autue-se com a Notícia de Fato nº 1.29.010.000138/2020-78. 
Publique-se a presente portaria nos termos do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP. 

 
OSMAR VERONESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00007717-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
 Inquérito Civil nº 1.29.002.000318/2018-34 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República para apurar eventuais irregularidades relacionadas 
à falta ou má conservação do Lote 015 da quadra 1581, Rua Medianeira, no Município de Caxias do Sul, imóvel de propriedade da União e em posse do 
Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul. 

O presente expediente foi instaurado a partir de representação apresentada por Sergio Fredolino Konrath, nos seguintes termos: 
Em virtude da Policia Federal ter averbado o lote nº 15 da quadra 1581 na Rua Medianeira, Bairro Medianeira, solicito que a Policia 

Federal providencie a capina e roçamento do lote, providencie o cercamento do lote, e a pavimentação do passeio publico em toda a extensão do lote. 
Que isto seja feito o mais breve possível, pois a inúmeras pessoas depositando lixo no interior deste lote, provocando criadouros de 

ratos, proliferação de mosquitos e moscas. 
Inicialmente verificou-se que o fato narrado foi objeto de ação judicial. Tratou-se da Ação Civil Pública nº 5000229-

46.2017.404.7107/RS, ajuizada pelo Município de Caxias do Sul em face da União, objetivando a remoção dos resíduos existentes no imóvel em questão 
e seu depósito em local apropriado, a limpeza do terreno e a reparação de eventuais danos ambientais ocasionados. 

O imóvel em questão é o "Lote 015 da quadra 1581 - Rua Medianeira, no município de Caxias do Sul", área pública urbana de 
propriedade da União, conforme consta expressamente na inicial da referida ACP. 

Em sentença, datada de 16 de julho de 2018, após consignar que em decorrência do deferimento da tutela de urgência, "a União 
providenciou, no curso da demanda, a limpeza do terreno e a retirada dos resíduos, atendendo ao pleito postulado na inicial", o juízo julgou procedentes 
os pedidos e tornou definitiva a antecipação da tutela deferida. 

Trata-se de imóvel pertencente à extinta RFFSA, registrado sob a matrícula nº 22.511, e, conforme se extrai do processo 
administrativo que embasou a ação judicial, atualmente o Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul detém a sua posse. 

Tendo em vista o tempo transcorrido entre o cumprimento da liminar e a sentença, havia indícios de que ainda eram depositados 
resíduos no local, notadamente pelo fato de o imóvel não se encontrar cercado, e que o detentor da posse não vinha adotando as medidas rotineiras de 
conservação do imóvel. 

Por essa razão, foi expedido ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, para que encaminhasse 
informações acerca das medidas que vinha adotando visando a conservação do Lote 015 da quadra 1581, imóvel de propriedade da União, registrado sob 
a matrícula nº 22.511, e em posse do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, encaminhando cópia de eventual contrato de prestação de 
serviços de limpeza e informações acerca de eventual cercamento do imóvel. 

Em resposta, a Superintendência Regional informou que a determinação judicial para que fosse providenciada a limpeza do terreno 
havia sido cumprida e que "a Polícia Federal está em fase de tratativas para a permuta do imóvel, visando à construção da sede própria da Polícia Federal 
em Caxias do Sul e o cercamento do imóvel neste momento implicaria desperdício de dinheiro público." (Documento 14 - PRM-CAX-RS-
00008898/2018) 

Considerando a existência de dúvidas acerca da real situação de conservação do imóvel, foi realizada por servidor do Setor de 
Segurança Institucional e Transporte diligência no local em 09/10/2018. 

Conforme Certidão lavrada pelo servidor responsável, o imóvel "apresenta-se aparentemente abandonado, sem a presença de 
cercamento ou qualquer tipo de controle de acesso ao seu interior. O mato é denso e existem focos de acúmulo de lixo. Além disso, existem trilhas que 
indicam que pessoas transitam pelo interior do terreno." (Documento 17 - PRM-CAX-RS-00010080/2018). Foram juntados registros fotográficos do 
local (Documento 17.1, Páginas 1 a 4). 

Em continuidade, a Superintendência Regional da Policia Federal no Rio Grande do Sul foi instada a informar o andamento do 
processo de permuta do imóvel, inclusive cronograma e prazos previstos para tanto, e as medidas que pretendia adotar em relação à conservação do 
terreno, especialmente se existia a previsão de assinatura de contrato de manutenção ou similar visando a limpeza periódica do terreno. 
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Em resposta, a Superintendência prestou os seguintes esclarecimentos: 
2. a) em razão de priorização de obras consideradas imprescindíveis e urgentes em outras Superintendências Regionais da PF, 

atualmente supervisionadas por toda a equipe da Divisão de Engenharia e Arquitetura- DEA/DLOG/PF - do órgão central, não será possível instruir o 
procedimento licitatório de concorrência, nos termos do art. 30, § 2° da Lei 9.636/1998, em tempo hábil para o empenho das despesas no corrente 
exercício financeiro, tendo em vista que o referido processo necessita de supervisão técnica da DEA/DLOG/PF, por imposição de normativos internos, 
para que sejam ultimados todos os procedimentos administrativos pertinentes ao regular andamento do certame. 

3. Outrossim, todas as reuniões e visitas "in loco" agendadas pela DEA/DLOG/PF para outubro do corrente ano foram adiadas para 
o ano vindouro. 

4. Desta feita, a expectativa atual é de que a licitação em pauta possa ser adequadamente instruída em um prazo médio estimado de 
seis a oito meses, em plena conformidade com as orientações já obtidas da Consultoria Jurídica da União,em tratativas precedentes desta Administração 
Regional. 

5. Por fim, no que concerne às condições de conservação do aludido terreno,foram tomadas providências para que a DPF/CXS/RS 
esteja ciente da questão e o seu Núcleo Administrativo possa acompanhar os serviços de manutenção a serem contratados para aquele imóvel no curto 
prazo, ou seja, deforma que será providenciada a remoção de focos de lixo no terreno da forma mais célere possível. (Documento 22 - PRM-CAX-RS-
00011208/2018) 

Após sobrestamento do expediente por 60 dias, expediu-se ofício à Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul, para que 
encaminhasse informações acerca das medidas que adotou ou pretendia adotar visando a conservação do imóvel, notadamente no que concerne à remoção 
de focos de lixo, encaminhando cópia de eventual contrato de prestação de serviços de limpeza/manutenção. 

Atendendo ao solicitado, o Departamento de Polícia Federal em Caxias do Sul informou que havia sido realizada limpeza do passeio 
público em frente ao Lote 015 da quadra 1581. Destacou que foram colocados quatro contêineres para o recolhimento de lixo no local, dois em cada 
extremidade do imóvel, e informou que estavam sendo mantidas tratativas com o SELOG/SR/PF/RS para a realização de novo pregão eletrônico visando 
o corte da vegetação (Documento 30 - PRM-CAX-RS-00001080/2019). Por fim, encaminhou registros fotográficos do local (Documentos 30.1, 30.2, 
30.3 e 30.4). 

Após sobrestamento por 90 dias, a DPF em Caxias do Sul foi novamente instada a encaminhar informações atualizadas acerca das 
medidas adotadas em relação à conservação do Lote 015 da quadra 1581, notadamente no que se referia à limpeza do passeio público, ao corte da 
vegetação e à remoção de focos de lixo. 

O pleito foi redirecionado à Superintendência Regional da Policia Federal no Rio Grande do Sul, que encaminhou os documentos 
referentes ao processo de licitação para limpeza e conservação do imóvel (Documento 50.2). 

Após novo pedido de informações acerca do andamento do processo licitatório, a DPF em Caxias do Sul informou que a empresa 
MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA foi a vencedora do certame. 

Após sobrestamento de 60 dias, a DPF em Caxias do Sul foi instada a comprovar o cumprimento do contrato de prestação e serviços 
de limpeza do Lote 015 da Quadra 1581. 

Em resposta, a Superintendência Regional informou que a limpeza do terreno foi realizada na primeira semana de junho de 2020, 
informação comprovada através de Relatório fotográfico (Documento 63.1). No que diz respeito à permuta do terreno, que a questão estava sendo tratada 
em processo próprio "em razão de demanda desta Superintendência Regional para a área de engenharia e arquitetura da Polícia Federal (DLOG/PF), 
visando a apresentação de estudos sobre um modelo de delegacia de Polícia Federal para servir como base à abertura de negociação." (Documento 63 - 
PRM-CAX-RS-00004479/2020) 

Em continuidade, solicitou-se à Superintendência Regional que informasse se havia previsão de realização de outras obras no imóvel, 
tais como cercamento e pavimentação do passeio público. 

Atendendo ao solicitado, a Superintendência Regional informou que devido à possível permuta do terreno não há previsão de 
realização de obra de cercamento ou de pavimentação do passeio público e que "sob uma perspectiva de economia de recursos públicos, tem se mostrado 
mais vantajosa a realização de limpezas esporádicas do terreno." (Documento 72 - PRM-CAX-RS-00006509/2020) 

Pois bem. Trata o presente expediente de apurar eventuais irregularidades relacionadas à falta ou má conservação do Lote 015 da 
quadra 1581, Rua Medianeira, no Município de Caxias do Sul, imóvel de propriedade da União e em posse do Departamento de Polícia Federal no Rio 
Grande do Sul. 

Conforme informações prestadas pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, comprovadas através de 
registros fotográficos, os focos de lixo foram retirados e o imóvel encontra-se limpo. Ademais, há a clara intenção da Superintendência de dar continuidade 
ao serviço de limpeza rotineira no imóvel. Quanto à pavimentação do passeio público e cercamento do imóvel, cabe à Administração avaliar a necessidade 
e conveniência de executar tais obras, considerando também a sua disponibilidade orçamentária, não cabendo a este Órgão obrigar a União a realizar 
obras no imóvel, principalmente diante da crise econômica que atravessa o país e sobretudo porque não se vislumbra lesão a interesse público que 
justifique a necessidade de executar tais obras. 

Portanto, não se vislumbra a existência de irregularidades que justifiquem a continuidade do presente apuratório, o que não afasta a 
adoção de outras medidas caso se verificar indícios de irregularidades no tocante às obrigações da União em relação à conservação do imóvel. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 
determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se aos interessados (representante e Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul), a fim de lhes dar 
conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-os, inclusive, de que até que seja homologada pela 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 
7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

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

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-VLH-RO-00006767-2020| 

PORTARIA Nº 17, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Instaura procedimento administrativo para acompanhar a regularidades na 
distribuição de terra pelo Programa Terra Legal, referente aos 14 lotes que formam 
a "FAZENDA PORTA DO CÉU", de propriedade de Aparecido Caputi, e outros 
14 lotes que formam a "FAZENDA PANTANAL", de propriedade da 
Agropecuária MASUTTI. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, incisos VII, XII, XIV e XIX, e no artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017 e na Lei nº 7.347/85, 

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; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 
cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017); 

CONSIDERANDO possíveis irregularidades na distribuição de terra pelo Programa Terra Legal, que estaria indevidamente 
beneficiando o grupo Masutti, conforme noticiado no Inquérito Civil 1.31.003.000036/2014-45; 

CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 1.31.003.000193/2020-07, com o objetivo de acompanhar, 
de forma global, a regularização fundiária em áreas rurais sob atribuição desta PRM, racionalizando a atuação ministerial e evitando a proliferação de 
diversos procedimentos com o mesmo objeto ou que possuem relação de proximidade entre si; 

CONSIDERANDO que a adoção de medidas em relação aos fatos noticiados se dará se forma sistematizada e que a tutela dos direitos 
deve ser feita a partir de procedimento administrativo de acompanhamento, instrumento apto a atender às finalidades previstas; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, pelo prazo de 01 (um) ano, com a finalidade de acompanhar a 
regularidade na distribuição de terra pelo Programa Terra Legal, referente aos 14 lotes que formam a "FAZENDA PORTA DO CÉU", de propriedade de 
Aparecido Caputi, e outros 14 lotes que formam a "FAZENDA PANTANAL", de propriedade da Agropecuária MASUTTI. 

Após, junte-se aos autos o Despacho nº 648/2020 (PA - PPB - 1.31.003.000193/2020-07 - PFDC) e apense-se o PA instaurado ao PA 
1.31.003.000197/2018-62. 

Solicite-se a publicação desta portaria por meio do Sistema Único. 
Autue-se pela ementa. 

 
LAIZ MELLO DA CRUZ ANTONIO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CAÇ-SC-00003601-2020| 

PORTARIA Nº 36, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Ementa: Município de ABDON BATISTA. Educação Infantil. Programa 
PROINFÂNCIA. Estratégia de cumprimento da Meta 1 do PNE 2014-2024. 
Verificação da efetiva finalização das obras pactuadas e funcionamento das 
unidades escolares respectivas. Nota Técnica nº 01/2019 – Grupo de Trabalho 
Interinstitucional MPF e MPE´s. Notícia de Fato nº1.33.009.000130/2020-18. 
Vinculado à 1ª CCR. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 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 o Ministério Público deve velar pela proteção dos direitos sociais, dentre os quais está o direito à educação, 
previsto nos arts. 6º, caput, e 205 da CRFB; 

CONSIDERANDO que o direito à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da CRFB), 
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos art. 
1º e art. 3º da CRFB, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento 
nacional e na promoção do bem de todos; 

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, sendo dever do 
Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (arts. 205 e 208, IV, da CRFB); 

CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206 da CRFB, a ação administrativa dos entes federados para a concretização do 
direito à educação deve ser orientada pelos princípios, dentre outros, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da 
garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 
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CONSIDERANDO que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente (artigo 208, §2º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino serão organizados em regime de colaboração entre todos os entes da federação, no 
âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia da equalização de 
oportunidades educacionais e do padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios (art. 211 c/c art. 24, inciso IX, § 1º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e 
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 
ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais; 

CONSIDERANDO que compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental (artigo 30 da CRFB); 

CONSIDERANDO as disposições dos arts. 8º, 9º, 10 e 11, da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –
, especialmente a previsão de que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, estabelecido com fundamento constitucional e legal (art. 214, caput, CRFB 
e art. 87, § 1º, da Lei n.º 9.394/1996), é o mecanismo necessário para garantir a compatibilização das ações administrativas que cabem aos entes federados, 
bem como para atingir seus fins; 

CONSIDERANDO que, na esteira das determinações contidas no art. 214 da CRFB, foi promulgada a Lei n.º 13.005/14, que aprovou 
o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre os anos de 2014-2024, cuja Meta 1 estabeleceu a universalização, até 2016, da educação infantil na 
pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches, para atender, no mínimo, 50% das crianças 
até 3 anos até seu fim (2024)1 

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 infantil2; 

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, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros; 

CONSIDERANDO que, em 2012, na segunda fase do PROINFÂNCIA, o FNDE lançou edital para licitar projetos de construções 
com “Metodologia Inovadora – MI”, dividindo o país em 14 lotes, cujo resultado classificou 4 empreiteiras para que os entes federados as contratassem; 

CONSIDERANDO que o percentual de execução dos serviços realizados nas obras licitadas pela “Metodologia Inovadora” (em regra, 
15%), em muitos casos, não permitiu a continuidade da construção com tecnologia diversa em razão da impossibilidade de aproveitamento da construção, 
o que levou à alteração para o método convencional; 

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 3.974 obras (dados atualizados em março de 2019); 

CONSIDERANDO, porém, 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 que até o mês de março de 2019 apenas 119 (cento e dezenove) de um total de 3.586 obras pactuadas mediante 
Metodologia Inovadora foram efetivamente concluídas, segundo constatação da Controladoria Geral da União – CGU; 

CONSIDERANDO que os acórdãos do Tribunal de Contas de União – TCU – ns. 2600/2013 e 608/2015 enumeram várias 
providências a serem tomadas pelo FNDE, considerando a constatação de inúmeras obras paralisadas e deterioradas, atrasos injustificados, qualidade 
deficiente, falta de acessibilidade, deficiência de assistência pelo FNDE, superfaturamento, falta de publicidade, recebimento indevido de obra, ausência 
de formalização, inexistência de recebimento, acréscimos superiores ao limite, dentre outras irregularidades; 

CONSIDERANDO a conclusão do Relatório de Fiscalização do TCU n.º 490/2016, reconhecendo que o FNDE não cumpriu as 
determinações constantes do acórdão do TCU n.º 608/2015, relativo à auditoria que avaliou a qualidade das assistências técnicas e financeiras prestadas 
para a ampliação da rede de infraestrutura da educação através do PROINFÂNCIA; 

CONSIDERANDO os fundamentos da Nota Técnica n° 01/2019, do Grupo de Trabalho Interinstitucional PROINFÂNCIA, 
constituído através da Portaria Conjunta 1ª e 5ª CCRs n. 05, de 18 de abril de 2018, integrado por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios 
Públicos dos Estados; 

CONSIDERANDO o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Civil Originária nº 1.827/MT, reconheceu-se 
a atribuição do Ministério Público Federal para apuração das irregularidades na aplicação de recursos públicos federais e na execução de programas 
educacionais financiados com verbas oriundas do FNDE, sem excluir a atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais para apurar deficiências na prestação 
dos serviços públicos municipais e no atendimento das demandas locais na área da educação; 

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de ABDON BATISTA/SC, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo 
funcionamento das unidades escolares respectivas, conforme descrito na Notícia de Fato nº 1.33.009.000130/2020-18; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 30, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na data de 22 de 
setembro de 2015, que “Dispõe sobre a atuação do Ministério Público na garantia à Educação Infantil”; 

CONSIDERANDO que a instauração de inquérito civil não se destina exclusivamente a possibilitar a propositura de Ação Civil 
Pública, mas, antes de tudo e fundamentalmente, visa à apuração séria e formal de fatos a serem submetidos a exame pelo Ministério Público, tendo a 
precípua finalidade de permitir a atuação legítima e a formação de convencimento do agente político ministerial quanto à verificação da hipótese concreta 
que exija a atuação da Instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (eu retiraria esta parte, parece um pouco redundante, já que consta dos considerandos); 
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PROMOVE, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei n.º 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n.º 
8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO destinado a apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de ABDON BATISTA/SC no escopo do Programa 
PROINFÂNCIA, bem como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares. 

Desse modo, DETERMINO o cumprimento das diligências abaixo determinadas: 
1. Autue-se o presente procedimento; 
2.Inicialmente oficie-se ao Município solicitando que, no prazo de 30 dias, encaminhe as seguintes informações: Código do INEP; 

Nome da Escola; Dados sobre a escola (número de alunos, de turmas e séries,) Endereço; Comprovação da aprovação das contas do convênio para a 
construção, da seguinte unidade: ID_PROINFANCIA: 17384 - Escola de Educação Infantil, objeto do Convênio 700143 (processo nº 
23400003969201013). 

3. Ainda, que solicite ao Município que informe se participa dos Programas do FNDE indicados abaixo: 
a) Programa “Brasil Carinhoso”, destinado a contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional dos alunos 

de zero a 48 (quarenta e oito) meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
indicando o número e os alunos atendidos em 2019; 

b) Programa “E.I. Manutenção”, o qual destina recursos para custear gastos de manutenção em estabelecimentos públicos de educação 
infantil recém-construídos. Em caso positivo, quais foram/são as unidades escolares atendidas pelo programa em 2019? 

5. Comunique-se a instauração deste ICP à 1ª CCR, indicando no "objeto" a palavra “PROINFÂNCIA”. 
 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00006970-2020| 
PORTARIA Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Saúde. Acompanhamento. Aplicação de recursos disponíveis na Ação Civil 
Pública n.º 0001805-90.2005.4.03.6111 da 2ª Vara Federal de Marília para auxílio 
no combate e prevenção do coronavírus (Covid-19). Prestação de contas pelas 
entidades beneficiadas. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Marília (HC-FAMEMA) e Associação Beneficente Hospital Universitário 
(ABHU-UNIMAR). 

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

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 
CSMPF: 

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), emitida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/20 reconhece que a pandemia Covid-19 constitui quadro de emergência pública a permitir 
poderes excepcionais à Administração, como a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO o princípio da transparência, que rege a atuação dos administradores públicos, corolário direto do princípio da 
publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e regulamentado na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2001); 

CONSIDERANDO que eventuais dispensas de licitação (art. 4º da Lei nº 13.979/20) para aquisição de bens, serviços e insumos de 
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus podem ocasionar irregularidades ensejadoras de sérios 
prejuízos ao Erário; 

CONSIDERANDO que a aplicação responsável de tais recursos acarretará reflexos diretos e imediatos no combate à pandemia, 
consubstanciando-se sua regular aplicação em benefício à saúde de milhares de brasileiros; 

CONSIDERANDO que, no âmbito da Ação Civil Pública n.º 0001805-90.2005.4.03.6111 da 2ª Vara Federal de Marília, a pedido do 
Ministério Público Federal, os recursos então disponíveis naqueles autos foram repassados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília 
(HC-FAMEMA) e à Associação Beneficente Hospital Universitário (ABHU-UNIMAR), sendo determinado pelo Juízo que "a verba deverá ser utilizada 
para a aquisição de materiais ou equipamentos necessários ao combate da pandemia do coronavírus, bem como de que deverão prestar contas 
oportunamente ao Ministério Público Federal"; e 

CONSIDERANDO que a ABHU, por meio do Protocolo Eletrônico PRM-MII-SP-00006785/2020, já apresentou suas contas 
referentes à utilização dos recursos a ela destinados, 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, tendo por objetivo acompanhar a 
aplicação dos recursos oriundos da ACP 0001805-90.2005.4.03.6111 e que foram destinados às entidades HC-FAMEMA e ABHU-UNIMAR, para 
auxiliá-las no combate/prevenção ao coronavírus (Covid-19). 

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, com a seguinte ementa: Saúde. 

Acompanhamento de aplicação de recursos oriundos da ACP 0001805-90.2005.4.03.6111 da 2ª Vara Federal de Marília e destinados para o combate à 
pandemia do coronavírus (Covid-19). Prestação de contas pelas entidades beneficiadas (HC-FAMEMA e ABHU-UNIMAR). 
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b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 
a devida publicação; e 

c) como diligência inicial, determino a expedição de ofício ao HC-FAMEMA informando-o acerca da instauração do presente 
procedimento, bem como solicitando que, ao apresentar suas contas quanto à aplicação dos recursos, o faça por meio do peticionamento eletrônico do 
Ministério Público Federal. 

 
LUIZ ANTONIO PALÁCIO FILHO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00039062-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 
 

(CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO). Notícia de Fato nº 
1.35.000.000899/2020-41. Assunto: apuração das irregularidades apontadas no 
Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 201700382, elaborado pela CGU/SE, 
a respeito da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura de Sergipe (SEDUC). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 2º Ofício do 
Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII ¿d¿, 
da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, ¿a¿, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 
dezembro de 2007: 

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

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), em seu artigo 6º, inciso VII, `d¿, dispõe 
ser função institucional do Órgão Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses individuais 
indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 

Considerando que legalidade, moralidade e eficiência foram elevados à condição de princípios da Administração Pública pelo caput 
do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando que a Lei 8.429/92 dispõe ser ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições; 

Considerando as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.35.000.000899/2020-41, autuada a partir de relatório de auditoria da 
Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe; 

Considerando que as informações colacionadas até o momento são suficientes à instauração de inquérito civil, nos termos do art. 2º, 
inciso II e §4º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, e do art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 
106 do CSMPF, de 06/04/2010); 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
Registro e autuação da presente Portaria junto com o procedimento preparatório nº 1.35.000.000899/2020-41 pelo Setor Extrajudicial 

(SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como Inquérito Civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF, registrando-se como seu objeto "apuração das irregularidades apontadas no Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 201700382, elaborado 
pela CGU/SE, a respeito da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura de Sergipe (SEDUC)."; 

Nomeação da servidora Alessandra Cavalcante Vasconcellos, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Administração, nos termos do 
art. 4º, da Resolução nº 23/2007 ¿ CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 
06/04/2010), para funcionar como Secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores em exercício no 2º Ofício do Combate à 
Corrupção, sendo desnecessária a colheita de termo de compromisso; 

Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais por meio do Sistema 
Único, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 
Resolução nº 87 CSMPF). 

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

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o Setor Extrajudicial 
(SEEXTJ) realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso. 

 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00038860-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Determina a conversão do Procedimento Preparatório n. 1.35.000.001665/2019-
88 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante subscrita, 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. 
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2.º da Resolução CSMPF n. 87/2006 e no art. 2.º da Resolução CNMP n. 23/2007, RESOLVE converter o supramencionado procedimento preparatório 
em INQUÉRITO CIVIL, que deverá ter os seguintes elementos de identificação: 

 
OBJETO: apurar riscos de danos ao painel de pinturas rupestres do sítio arqueológico PEDRA DO LETREIRO, situado no município de Canindé 
de São Francisco-SE, alvo da Fiscalização Preventiva Integrada – Sergipe (5.ª Etapa/2019). 
ENVOLVIDOS: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e Município de Canindé de São Francisco-SE. 
Distribuição: 1º Ofício – PR/SE GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 4ª CCR/MPF 

 
Cumpridas as providências administrativas de costume, expeçam-se ofícios ao IPHAN-SE e ao Município de Canindé de São 

Francisco, solicitando-lhes o nome e endereço do proprietário da área onde se encontra o Sítio Arqueológico “Pedra do Letreiro”. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00038862-2020| 
PORTARIA Nº 17, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Determina a conversão do Procedimento Preparatório n. 1.35.000.001681/2019-
71 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante subscrita, 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 o supramencionado procedimento preparatório 
em INQUÉRITO CIVIL, que deverá ter os seguintes elementos de identificação: 

 
OBJETO: apurar riscos de danos aos sítios arqueológicos PEDRO DE CÂNDIDO e GROTA DO ANGICO, no município de Poço Redondo-SE, 
alvos da Fiscalização Preventiva Integrada – Sergipe (5.ª Etapa/2019). 
ENVOLVIDOS: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio; Município de Poço Redondo-SE.  
Distribuição: 1º Ofício – PR/SE GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 4ª CCR/MPF 

 
Cumpridas as providências administrativas de costume, expeçam-se ofícios ao IPHAN-SE, solicitando informações sobre o processo 

de tombamento do Sítio Arqueológico Grota do Angico, e ao Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe – UFS, solicitando 
informações sobre o resultado das pesquisas desenvolvidas no Sítio Arqueológico Pedro de Cândido, na UC Monumento Natural Gota do Angico, 
município de Poço Redondo-SE. 

 
GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00038856-2020| 
PORTARIA Nº 18, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Determina a conversão do Procedimento Preparatório n. 1.35.000.001661/2019-
08 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante subscrita, 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 o supramencionado procedimento preparatório 
em INQUÉRITO CIVIL, que deverá ter os seguintes elementos de identificação: 

 
OBJETO: apurar riscos de danos ao sítio arqueológico existente na Eco Fazenda Novo Mundo, município de Canindé de São Francisco-SE, alvo da 
Fiscalização Preventiva Integrada – Sergipe (5.ª Etapa/2019). 
ENVOLVIDOS: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e Município de Canindé de São Francisco-SE.  
Distribuição: 1º Ofício – PR/SE 
GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 4ª CCR/MPF 

 
Cumpridas as providências administrativas de costume, expeça-se ofício ao Município de Canindé de São Francisco, solicitando 

informar o nome do proprietário da Eco Fazenda Novo Mundo e como ocorre o controle do acesso ao referido sítio arqueológico. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 
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