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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO 

PORTARIA PRES Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2020.

Apura  possíveis  irregularidades  na  concessão  de  empréstimo  pela
CEF ao Município da Serra/ES no valor de R$100 milhões por meio
da  linha  de  crédito  do  Financiamento  para  Infraestrutura  e
Saneamento (FINISA)  com fulcro em lei municipal inconstitucional
(Lei 4810/2018). Partes identificadas: GERALDO LORENCINI (CPF
698.147.597-91).  AUDIFAX  CHARLES  PIMENTEL  BARCELOS
(CPF 816.870.527-00).

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo  Procurador  da

República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares e,

especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e artigos

6º,  VII,  7º,  I,  e  8º  da  Lei  Complementar  nº  75,  de  20/05/1993,  na  Resolução CNMP nº

23/2007, de 17/09/2007, e na Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, 

CONSIDERANDO:

a)  o  teor  da  representação  formulada  pelo  Vereador  da  Serra/ES  Ailton

Rodrigues de Siqueira, noticiando a concessão de empréstimo de R$100 milhões pela Caixa

Econômica Federal ao Município da Serra/ES com fundamento em lei municipal autorizativa

eivada de inconstitucionalidade;

b)  que  a  votação  da  Lei  Municipal  4810/2018 teria  ocorrido  em  sessão

extraordinária  com  violação  ao  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal,  por  ter  sido

realizada fora das dependências da Casa e sem o quórum devido;

c)  que,  não  obstante  a  Portaria  454/2018  da  Mesa  Diretora  da  Câmara

Municipal tenha tornado sem efeito todos os atos e deliberações realizados naquela sessão, o

Prefeito AUDIFAX BARCELOS teria sancionado a Lei 4810/2018.

d) que incumbe ao MPF defender  a ordem jurídica,  zelar  pelo respeito  aos

serviços  de relevância  pública  e promover  o inquérito  civil  e  a ação civil  pública para a

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos (arts. 127 e 129, II e III,

da Constituição da República);
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RESOLVE instaurar inquérito civil vinculado à 5ª CCR.

O inquérito terá por objeto apurar possíveis irregularidades na concessão de

empréstimo pela CEF ao Município da Serra/ES no valor de R$100 milhões por meio da linha

de crédito do Financiamento para Infraestrutura e Saneamento (FINISA) com fulcro em lei

municipal inconstitucional (Lei 4810/2018).

Conforme exige o art. 4°, II, da Resolução 23 do CNMP, cumpre observar que

os  fatos  investigados  são  atribuídos  a  GERALDO LORENCINI e  AUDIFAX CHARLES

PIMENTEL BARCELOS.

Publique-se, nos termos do art. 16 da Resolução 87 do CSMPF e do art. 4º, VI,

da Resolução CNMP nº 23/2007. 

CARLOS FERNANDO MAZZOCO

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  9  jan.  2020.  Caderno
Extrajudicial, p. 13.
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