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CORREGEDORIA DO MPF  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00006035-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar.  
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 248, e pelo art. 3°, XVII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), em atenção à solicitação contida no Ofício nº 21/2021-MPF/PRR1/4° Of. Crim., do Presidente da Comissão 
de Inquérito Administrativo, Procurador Regional da República Elton Ghersel. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000074/2020-

22, constituída pela PORTARIA CMPF nº 75, de 24 de setembro de 2020, para conclusão dos trabalhos, ficando convalidados os atos praticados no 
período de 25 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00001930-2021| 
PORTARIA N° 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.001466/2020-33, e 
CONSIDERANDO notícias de dificuldades na aquisição de medicamentos e necessidade de coibir o desabastecimento de fármacos 

do kit intubação utilizados no tratamento de pacientes portadores de COVID-19; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, inclusive, pelo acesso universal e igualitário às ações 
e serviços de saúde e que, em30/1/2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que a doença causada pelo COVID-19 constituía emergência de saúde 
pública de interesse internacional; 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos com vistas a "apurar eventual escassez de medicamentos 
necessários à intubação endotraqueal de pacientes no Estado da Bahia". 

Em seguida, reitere-se o Ofício n° 368/2020/PR-BA/14ºOTC. 
Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 40 (quarenta) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 

 
FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00001997-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
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, VII, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente Procedimento Preparatório insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes do Procedimento Preparatório que fundamenta esta Portaria; 
RESOLVE INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos no Procedimento Preparatório 

nº 1.14.000.000773/2020-05. 
Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC 

consiste em: “Apurar a possibilidade da reincorporação dos médicos brasileiros formados no exterior que laboraram, por no mínimo três anos, no SUS 
no programa ‘Mais Médicos’, em decorrência da pandemia da COVID-19”. 

Como diligências iniciais, determino: 
a) a expedição de ofício ao Conselho Federal de Medicina, encaminhando cópia da representação, dos Ofícios do INEP e do Ministério 

da Saúde, bem como do expediente PR-BA-00094690/2020 e documentos anexos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre seu teor, 
sobretudo quanto as exigências para realização do registro profissional e consequente exercício legal da medicina no Brasil e a alegada complexidade da 
prova REVALIDA; 

b) encaminhe-se ofício à Representante com cópia desta Portaria de Instauração de Inquérito civil, para dar-lhe ciência; 
c) Publique-se. 

 
FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-IRE-BA-00000122-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaura procedimento administrativo para recebimento de representações fiscais 
para fins penais, na forma do Ofício nº 15/2020/SEJUD/SG. 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA titular da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, e 

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 15/2020/SEJUD/SG, que determina que cada unidade do Ministério Público Federal 
instaure um procedimento administrativo específico para o recebimento de Representações Fiscais para Fins Penais oriundas da Receita Federal do Brasil 
por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico - SPE; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, instaurar PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO (PA-OUT), determinando desde já: 

a) registre-se o presente como procedimento administrativo com o seguinte assunto/objeto: 
"Procedimento Administrativo instaurado especificamente para o recebimento de Representação Fiscal para Fins Penais oriundas da 

Receita Federal do Brasil por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico - SPE (Ofício Circular nº 15/2020/SEJUD/SG);" 
b) instrua-se o presente procedimento com a íntegra do expediente PGR-00475178/2020; e 
c) após o registro, expeça-se ofício à Procuradoria da República no Estado da Bahia informando o número do PA correspondente à 

PRM de Irecê para consolidação das informações a serem encaminhadas posteriormente à Superintendência da Receita Federal do Brasil na Bahia. 
 

VICTOR NUNES CARVALHO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00000121-2021| 
PORTARIA Nº 17, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000039/2020-88. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos 

127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea "b", e XIV, alínea 
"g", e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

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; 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a notícia de supostas irregularidades, em tese, praticadas pela Organização Não Governamental Ação Pela 
Cidadana (CNPJ 05.598.166/0001-75), no desenvolvimento dos Termos de Cooperação e Parceira nº 0417934-16 (Tumbalalá Abaré II) e 0417933-05 
(Tumbalalá I), relativos à execução do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, na comunidade indígena Tumbalalá, em Abaré/BA; 

CONSIDERANDO que, segundo a representação da Caixa Econômica Federal, a entidade referida, em que pese ter recebido recursos 
necessários, não finalizou as obras correspondentes, deixando de entregar 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais pactuadas no Termo de 
Cooperação 0417934-19 (Tumbalalá II) e 40 unidades habitacionais pactuadas no Termo de Cooperação 0417934-16 (Tumbalalá I). 

CONSIDERANDO que as unidades habitacionais se destinariam à comunidade indígena Tumbalalá de Abaré/BA; 
CONSIDERANDO que os fatos narrados, se confirmados, podem se enquadrar como atos de improbidade, nos termos da 

interpretação teleológica da Lei 8.429/92; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 5º, III, alínea "b" e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 
a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 
ASSUNTO: "Apurar supostas irregularidades, em tese, praticadas pela Organização Não Governamental Ação Pela Cidadana (CNPJ 

05.598.166/0001-75), no desenvolvimento dos Termos de Cooperação e Parceira nº 0417934-16 (Tumbalalá Abaré II) e 0417933-05 (Tumbalalá I), 
relativos à execução do Programa Nacional de Habitação Rural ¿ PNHR, na comunidade indígena Tumbalalá, em Abaré/BA". 

TEMA: Combate à Corrupção. 
CÂMARA: 5ª CCR 
b) Publique-se. Registre-se. 

 
LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00000399-2021| 
PORTARIA Nº 31, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000453/2020-15 foi instaurada vistas a apurar irregularidades em 
procedimentos licitatórios promovidos pelo município de Conceição do Almeida, na gestão do prefeito Adailton Campos Sobral, tendo como envolvida 
a empresa OST - ORGANIZACAO DE SERVICOS TECNICOS EIRELI (PP 004/2017. PP 005/2017) 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 
o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00001884-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório n° 1.14.000.002264/2020-17. 
 

Trata-se de procedimento preparatório destinado a "apurar eventual uso indevido de área da União pela Premium Produções, Criações 
Artísticas e Eventos Ltda. na exploração do Camarote Salvador no Carnaval de 2020". 

Em apertada síntese, o representante sustenta que houve irregularidade na cessão de área da União em favor da Premium Produções, 
Criações Artísticas e Eventos Ltda., que explora o "Camarote Salvador", para o Carnaval de 2020. 

Alega que conquanto tenha sido permitido o uso temporário de 6.552,03m2 de área da União, foi identificado que a área ocupada 
teria sido de 9.860m2, contemplando o uso indevido de 3.307,97m2. 

Com o objetivo de instruir o feito, foi determinada a expedição de ofício à SPU/BA com requisição para que órgão prestar informações 
sobre o teor da representação, indicar as providências eventualmente adotadas para sanar as irregularidades reportadas, bem como informar sobre eventual 
necessidade de recalcular os valores a título de permissão de uso onerosa tendo em vista a possível utilização de área da União fora dos parâmetros 
autorizados. 
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Em resposta, por meio do OFÍCIO SEI Nº 318222/2020/ME, a SPU/BA prestou as seguintes informações: 
Esclarecemos, inicialmente, que  a  área  referente ao  Procedimento Preparatório n º1.14.000.002264/2020-17, objeto de denúncia 

de suposto uso indevido de área da União pela Premium Produções Criações Artísticas e Eventos LTDA, foi regularizada mediante Termo de Permissão 
de Uso nº 22,em 27/11/2019, no bojo do processo administrativo eletrônico nº 10154.116981/2019-24, o qual autoriza a Permissão de Uso Onerosa de 
área da União de 6.552,03m², para a realização do evento denominado Camarote Salvador 2020, pela empresa em comento. 

Cumpre-nos salientar que a área total utilizada pela Premium Produções Criações Artísticas e Eventos LTDA é de 10.520,17m², sendo 
6.552,03m² área sob domínio da União, não contígua à logradouro público, portanto área encravada, caracterizada como terreno de marinha e acrescido 
de marinha, e 3.968,14m² de terreno alodial, não pertencente à União, conforme planta elaborada por esta Superintendência, em anexo. 

Registre-se, assim, que não há irregularidades na utilização da área da União em epígrafe, não gerando necessidade de recalcular os 
valores descritos no Termo de Permissão de Uso nº 22, de 27/11/2019. 

Com efeito, conforme esclarecimentos prestados, os quais foram acompanhados de documentos comprobatórios, tais como cópias da 
planta da área e do termo de permissão de uso correspondente, houve a cessão de área da União correspondente a 6.552,03m², bem assim de 3.968,14m² 
de terreno alodial, não pertencente à União. 

Percebe-se, portanto, que a área que excedeu os limites autorizados pela SPU/BA referem-se a uma área pertencente ao município de 
Salvador/BA, sobre a qual a União não tem ingerência. 

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

Encaminhe-se ao(à)(s) representante(s) cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução n.° 
87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção 
de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

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

Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à 1ª CCR, para o necessário exame desta 
promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00000816-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002147/2020-04. 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA QUE ESTA SUBSCREVE, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal; nos 
arts. 6°, inciso VII, 7°, inciso I, e 8º, incisos II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002147/2020-04 tem por objeto a apuração da notícia de paralisação 
da obra de construção do Centro Cultural Municipal de Trindade, objeto do Convênio nº 820999/2015, firmado entre o referido Município e o Ministério 
do Turismo; 

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

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002147/2020-04, nos termos do artigo 2º, §7º, da Resolução nº 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do artigo 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

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

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

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

c) o sobrestamento do presente inquérito civil pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual determino seja oficiado à Secretaria 
Executiva do Ministério do Turismo, requisitando, no prazo de até 30 (trinta) dias, informações atualizadas acerca da execução física, formal e financeira 
da obra de construção do Centro Cultural Municipal de Trindade, objeto do Convênio nº 820999/2015, tendo em vista o teor do Ofício nº 2201/2020/AECI 
(documento 9, páginas 04-05). 

 
VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00000617-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por conduto do Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento nos inciso II, 
do artigo 129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso I, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o 
artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando que compete à Procuradoria Regional Eleitoral gerir e fiscalizar o exercício da atividade eleitoral perante o primeiro 
grau de jurisdição da Justiça Eleitoral, nos termos dos art. 77 a 79 da Lei Complementar n° 75, de 1993; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com a seguinte ementa: registrar, 
controlar e acompanhar as designações de Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para aturarem como promotores eleitoral no ano 
de 2021. 

Comunique-se a Procuradora-Geral Eleitoral, nos termos do artigo 4º da Portaria PGR/MPF nº 692/2016. 
Registre-se. Autue-se. Publique-se. 

 
ERICH RAPHAEL MASSON 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00000805-2021| 
PORTARIA Nº 114, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, com fundamento no artigo 129, incisos II 

e III, da Constituição da República e no artigo 5º, inciso III, alínea “e” e artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, ambos da Lei Complementar n. 75/93, 
Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e 

interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, bem como defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas, promovendo, para tanto, e se necessário, o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III e V da Carta Magna e artigo 5º, 
III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

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

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

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

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

CONSIDERANDO que, nos autos n. 1.20.000.000785/2020-24, foi expedida a Recomendação n. 25/2020 para que as instituições 
envolvidas adotassem as providências necessárias para que todas as informações sobre as situações de incêndios florestais em Mato Grosso sejam 
concentradas no CIMAN/MT, independentemente da sua localização, ou seja, se área privada ou pública, municipal, estadual ou federal, de modo a 
otimizar o seu fluxo e viabilizar a rápida e eficiente atuação do Corpo de Bombeiros Militar e das Brigadas do PrevFogo no combate a incêndios em 
Terras Indígenas, ambas com apoio do Exército Brasileiro, em sendo necessário, a qual foi acatada pela maioria; 

CONSIDERANDO que, com o advento da época de chuvas e a cessação natural das queimadas na região do Pantanal e Amazônia 
Legal, a questão atinente às estratégias urgentes de combate aos incêndios florestais na região encontra-se momentaneamente superada; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que não se pode descurar do planejamento e da definição de estratégias para enfrentamento de 
incêndios florestais no próximo período de seca, para que não ocorra desastres com a gravidade dos vistos no corrente ano; 

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

ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM 
TERRAS INDÍGENAS EM 2021 

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

 
RICARDO PAEL ARDENGHI 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00000113-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 
 

Ref.: PP nº 1.22.005.000014/2020-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros, ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo art. 129, III, da 
Constituição e pelo art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93, e: 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

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

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 
autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, para investigar possível 
malversação de verbas públicas federais, em tese, perpetrada pelo prefeito de Padre Carvalho / MG, José Nilson Bispo de Sá, no âmbito do pregão 
presencial n.11 / 2018, em razão de contratação de pessoa jurídica CEMAP - Centro de Especialidades Médicos do Alto Rio Pardo Ltda., cuja prestação 
de serviço, de acordo com afirmado na representação que deu origem a esse procedimento, não ocorre, de modo a subsidiar a adoção das medidas 
extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento. 

Autue-se esta portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 02A-02B, mantendo-se o objeto do inquérito 
civil no SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação (art. 5º, 
VI da Resolução CSMPF 87/10 ¿ versão consolidada). 

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

presente inquérito civil. 
Como diligências, determino: 
a) Considerando a reeleição do prefeito de Padre Carvalho/MG JOSÉ NILSON BISPO DE SÁ para o mandato 2021-2024, investigado 

nos autos, e considerando ainda a prerrogativa de foro em razão do cargo de prefeito, encaminhe-se cópia integral dos autos à Procuradoria Regional da 
República para que sejam tomadas as medidas cabíveis; 

b) reitere-se ofício 1168/2020, com as advertências legais; 
c) Ultrapassados 120 dias a contar da assinatura dessa portaria, oficie-se à PRR solicitando informações sobre a instauração do 

procedimento penal, bem como cópia das diligências por ventura promovidas. Se já houver sido instaurado procedimento Penal (IPL) e encaminhado o 
número correlato, sejam promovidas as anotações pertinentes no Sistema Único, para que haja, doravante, a análise conjunta das investigações civil e 
penal. 

 
  ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS 

  Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00000083-2021| 
PORTARIA Nº 29, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República no Município de Ipatinga, do Procedimento Preparatório 

n.1.22.010.000219/2020-29; 
Considerando que o referido procedimento tem por objetivo a apuração das condições de tráfego e segurança no trecho urbano da 

rodovia federal BR-381, localizado na Av. Belo Horizonte, no distrito de Cachoeira do Vale, Timóteo (entre a "ponte velha" e os limites do bairro 
Petrópolis); 

Considerando a necessidade de se procederem a diligências para o cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial; 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 

República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85 e na Resolução 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 
Inquérito Civil, cujo objeto será apurar as condições de tráfego e segurança no trecho urbano da rodovia federal BR-381, localizado na Av. Belo Horizonte, 
no distrito de Cachoeira do Vale, Timóteo (entre a "ponte velha" e os limites do bairro Petrópolis), devendo constar como representado o 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTRA DE TRANSPORTES (DNIT) e como representante a PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTICA DE MINAS GERAIS. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 
1. Autue-se e registre-se esta portaria. 
2. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu termo final se 
avizinhe. 

3. O servidor indicado para secretariar o presente Inquérito Civil será definido pelo sistema de distribuição por dígitos adotado nesta 
Procuradoria da República, o qual poderá ser substituído, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integram a Assessoria 
deste gabinete. 

4. Inicialmente, cumpra-se o despacho proferido nesta data. 
 

MARCELO FREIRE LAGE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00000109-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Ref. PP nº1.23.007.000119/2020-14. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 
base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 
e da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
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CONSIDERANDO o permissivo legal previsto no art. 2º da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do MPF e nos art. 2º e 3º 
da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar a instrução do presente feito e acompanhar o acatamento da Recomendação 1/2021. 
RESOLVE CONVERTER o presente procedimento extrajudicial, no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão em 

INQUÉRITO CIVIL para "Apurar notícia de irregularidades sobre suposta ineficiência das ações de fiscalização ambiental. Necessidade de articulação 
entre as instituições relacionadas e de planejamento de calendário integrado de ações". 

Proceda-se a autuação e registros de praxe. 
 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00000648-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes do procedimento nº 1.23.000.001170/2020-11, instaurada a partir do procedimento nº 000089-
057/2020, instaurada pela Promotoria de Justiça do Município de Bagre/PA, sobre possíveis irregularidades no fornecimento irregular da merenda escolar 
correlata, em que pese oportunamente realizado o pagamento de valores à Associação de Agricultores, Extrativistas, Aquicultores e Pescadores Artesanais 
do município de Bagre/PA - Mãe Grande; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 
Determino: 
1. Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, em conjunto com o Procedimento Apuratório referenciado, vinculado à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão; 
2. Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 5ª CCR eletronicamente, por meio do Sistema Único, sem prejuízo da 

publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 
3. Após, retornem os autos conclusos para melhor análise por este Procurador signatário. 

 
ALAN ROGERIO MANSUR SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00000882-2021| 
PORTARIA Nº 209, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

  
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

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

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos;  

Considerando o recebimento de denúncia feita por Josué Zeferino das Chagas, noticiando supostas irregularidades na aplicação de 
recursos públicos na realização da Dispensa de Licitação de nº 004/2020, cujo objeto consistiu na aquisição de materiais técnico-laboratoriais, 
equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais de consumo/insumo destinados ao enfrentamento da pandemia ligada ao coronavírus (Covid-19) 
no valor global de R$ 301.740,60, em face de Mauro Rodrigues Chagas, prefeito do município de São Caetano de Odivelas/PA e Rubia Graciete dos 
Santos Pinheiro, secretária municipal de saúde. 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 
avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades na aplicação dos 
recursos provenientes da Dispensa de Licitação de nº 004/2020. Determina-se inicialmente:  

Cumpra-se as diligências determinadas no Despacho nº 12610/2020;  
Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil;  
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

PATRICK MENEZES COLARES 
  Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00000736-2021| 

PORTARIAS Nº 001 - 008, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

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: 
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001. ÁDRIO NOBRE LEITE, 37º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa, para exercer a função eleitoral perante 
a 01ª Zona Eleitoral - João Pessoa/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria PGE/PGR nº 001/2019; 

002. CAROLINE FREIRE MONTEIRO DA FRANCA, 1ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Sapé, para exercer a 
função eleitoral perante 04ª Zona Eleitoral - Sapé/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria PGE/PGR nº 
001/2019; 

003. FÁBIA CRISTINA DANTAS PEREIRA, 2ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Esperança, para exercer a função 
eleitoral perante a 19ª Zona Eleitoral - Esperança/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria PGE/PGR nº 
001/2019; 

004. DIOGO D’ARROLA PEDROSA GALVÃO, 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monteiro/PB, para exercer a 
função eleitoral perante a 29ª Zona Eleitoral - Monteiro/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria PGE/PGR 
nº 001/2019; 

005. STOESSEL WANDERLEY DE SOUSA NETO, 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Catolé do Rocha, para 
exercer a função eleitoral perante a 36ª Zona Eleitoral - Catolé do Rocha/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da 
Portaria PGE/PGR nº 001/2019; 

006. ÍTALO MÁCIO DE OLIVEIRA SOUSA, 3º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Catolé do Rocha, para exercer a 
função eleitoral perante a 38ª Zona Eleitoral - Brejo do Cruz/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria 
PGE/PGR nº 001/2019; 

007. ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR, 3º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Patos, para exercer a função 
eleitoral perante a 51ª Zona Eleitoral - Malta/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria PGE/PGR nº 001/2019; 

008. GLAUCO COUTINHO NÓBREGA, 6º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Patos, para exercer a função eleitoral 
perante a 65ª Zona Eleitoral - Patos/PB, durante o período de 07/01/2021 a 13/02/2021, em virtude do art. 44 da Portaria PGE/PGR nº 001/2019. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00000620-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 5, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.002857/2020-54. 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar notícia de que a agência dos Correios situada no bairro de Casa 
Amarela, no Recife-PE, extraviaria, em tese, correspondências aos destinatários. 

O feito inicialmente foi instaurado perante Ofício de Criminal, que determinou a redistribuição dos autos a este Ofício da Tutela 
Coletiva à vista de ausência de elementos indicativos de configuração de ato de improbidade administrativa ou de crime. 

Segundo narrado na representação, fornecida ao Departamento da Polícia Federal de Pernambuco, em apertada síntese, o sr. Gabriel 
Pereira, residente no bairro do Córrego do Jenipapo, no Recife-PE, teria suas correspondências extraviadas ou entregues a endereço distinto pelo centro 
de distribuição dos Correios na agência de Casa Amarela, também neste município. 

Mesmo formulando queixa online nos Correios, não obteve êxito. 
Como providência instrutória inicial, tanto o Procon como a Superintendência dos Correios foram instados a se pronunciarem, 

notadamente para informarem se haveria reclamações registradas em seus sistemas relativas a falhas de entregas de correspondências por parte da agência 
dos Correios situada no bairro de Casa Amarela, no Recife, acaso positiva a resposta informando o número total nos anos de 2019 e 2020. 

Em resposta, o Procon-PE remeteu o ofício nº 147/2020-GG, em síntese aduzindo que não localizou reclamações no SINDEC em 
desfavor dos Correios e que se refiram especificamente à agência situada em Casa Amarela. 

A Superintendência dos Correios, por sua vez, encaminhou o ofício nº 18682926/2020 - SADM/GEOPE, em resumo informando que 
não foram localizadas em seus sistemas ocorrências com a palavra chave "Casa Amarela". Pontuou, ademais, que realizou pesquisas de manifestações 
pelas faixas de CEP atendidas por aquela agência, havendo identificado 144 objetos extraviados e indenizados no ano de 2019 e 107 até outubro de 2020, 
o que representa cerca de 0,002% e 0,003% do total de entregas realizadas por aquela unidade naqueles períodos. 

Eis o cenário atual, passo à análise. 
Cinge-se o objeto dos autos a apurar se a agência dos Correios situada no bairro de Casa Amarela, neste município do Recife, realizaria 

as entregas de correspondências a contento, nos endereços corretos. 
Isto porque, segundo narrado na representação, o noticiante não receberia corretamente correspondências no seu endereço, algumas 

delas, inclusive, extraviadas. 
Neste ensejo, tornou-se necessário identificar a abrangência do objeto da apuração, notadamente para averiguar se a suposta falha 

seria pontual ou, ao revés, se haveria indícios de que tais falhas seriam generalizadas, de modo a ofender a coletividade. 
Assim é que tanto o Procon-PE quanto a Superintendência dos Correios foram provocados para informarem se haveria registros de 

reclamações em seus sistemas de atendimento relativas àquela específica agência, todavia negativa a resposta em ambos os casos. 
Em adição, esclareceu a estatal que nos anos de 2019 e 2020 o quantitativo de objetos extraviados e ressarcidos imputados àquela 

agência foi ínfimo, na ordem de 0,002% e 0,003% do total de entregas realizadas pela unidade. 
Em tais termos, conclui-se que o suposto problema vivenciado pelo noticiante possui reflexos restritos a sua esfera jurídica individual, 

sendo-lhe facultado se socorrer ao aparato Judiciário, se assim entender pertinente, para fazer valer seus direitos. 
Logo, não havendo, até o momento, elementos que apontem que a agência dos Correios situada em Casa Amarela não entrega 

corretamente as correspondências nos endereços situados na sua circunscrição territorial de modo generalizado, de forma a ofender a coletividade, 
circunstância que justificaria a atuação do Parquet na espécie, falece razão para instauração de Inquérito Civil sobre o tema. 

Neste sentido, à baila o enunciado nº 27 da 3ª CCR: 
"Enunciado nº 27: Nos casos em que as circunstâncias dos autos extrajudiciais indicarem dúvida sobre o cunho individual, ou 

transindividual, dos interesses em discussão, cabe ofício ao órgão competente para saber o número de representações, queixas ou demandas de qualquer 
espécie contra a representada, no correr de um período razoável para este fim." 
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Ante o exposto, à míngua de outro interesse que justifique a atuação do parquet, promovo o arquivamento desta notícia de fato, com 
lastro no art. 4º da Resolução do CNMP 174/2017. 

Cientifique-se o(a) noticiante, preferencialmente por meio eletrônico ("tpgabrielpereira@hotmail.com"), para que apresente recurso 
no prazo de 10 (dez) dias (§ 1º do art. 4º da Res. CNMP nº 174/2017). 

Acaso apresentado recurso, façam-se conclusos os autos para apreciação e emissão de juízo de retratação, se for o caso (art. 4º, § 3º). 
Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao arquivo (art. 5º). Cumpra-se. 

 
ANDRÉA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00000721-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 11, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato MPF/PRPE n. 1.26.000.000016/2021-93. 
 

Cuida-se de notícia de fato instaurada nesta Procuradoria da República a partir de representação protocolada via Serviço de 
Atendimento ao Cidadão - SAC, por meio da qual a noticiante solicita assistência judicial para processamento de requerimento de aposentadoria perante 
o INSS, relatando problemas de saúde que dificultam seu deslocamento à agência previdenciária para cumprimento de exigências. 

Da análise dos fatos narrados na representação, percebe-se que se trata de demanda relativa a interesse individual. Não há nos autos 
comprovação de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo que justifique a atuação do Ministério Público. 

A Constituição Federal, no art. 127, define o Ministério Público, como sendo, in verbis: 
Art. 127. 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. 
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando 

estes forem classificados como homogêneos, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados. 
Outrossim, a Lei Complementar nº 75/93 que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União, no art. 15, expressamente 

veda atuação do membro ministerial na proteção do direito individual disponível: 
Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 

lesados. 
§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a 

outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. 
§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, 

com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. 
Nesse mesmo sentido, o teor do Enunciado n. 9, da egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
É cabível o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual disponível e as 

peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no art. 5º-A, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Assim, não cabe a este órgão ministerial a defesa de direitos individuais, de sorte que se for necessária a adoção de medida judicial 
para o problema enfrentado pelo(a) representante, para defesa do seu interesse individual potencialmente lesado, esta deve ser adotada por meio de 
advogado constituído ou da defensoria pública, caso não possua meios para prover a defesa de seus interesses em juízo. 

Sendo assim, sem maiores delongas, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
CNMP n. 174/2017 (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018), in verbis: 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à 

intimação para complementá-la. 
(...) 
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses 

ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 
Comunique-se ao representante, conforme disposto do art. 4º, §1º, daquele dispositivo. Em havendo recurso, voltem-me os autos para 

apreciar eventual reconsideração (§3º). Não havendo recurso no prazo previsto, arquive-se, nos termos do art. 5º. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00000933-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 15, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
 Notícia de Fato nº 1.26.000.000068/2021-60 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar notícia segundo a qual a chefia da Seção Operacional de Gestão de 
Pessoas (SOGP) da Gerência Executiva do INSS em Recife, em tese, teria indevidamente indeferido o requerimento de concessão de licença capacitação 
formulado pelo(a) noticiante. 

Segundo narra a manifestação 20210001552: 
"Em 2019 requeri licença para capacitação. Minha chefia imediata concordou e o processo foi para a Seção Operacional de Gestão 

de Pessoas(SOGP). Mas minha chefe se aposentou a a partir daí a chefe do SOGP, devolveu o processo para a minha nova chefia imediata justificando 
que o despacho se encontrava sem data. Tal alegação é irrelevante porque o sistema de protocolo do INSS aponta a data na tramitação do processo. Não 
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há norma que embase tal atitude, o que me leva a crer que a chefe do SOGP manobrou o processo para que fosse indeferido. Minha nova chefia alterou 
o despacho e o processo foi indeferido. Entrei com recurso mas o INSS não levou em conta minha alegação no recurso e o indeferiu. No recurso alterei 
o curso para tender às alegações que ensejaram o indeferimento. Como se não bastasse fiz uma Ouvidoria e ela foi respondida pela chefe da SOGP e 
nada foi apurado quanto à legalidade dos atos processuais. Gostaria de frisar que o INSS se encontra no Ministério da Economia e caminha para ser uma 
central de serviços do governo federal. Hoje as agências já atendem serviços previdenciários, do Ministério do Desenvolvimento Social (BPC LOAS) e 
trabalhistas (seguro defeso)." 

Em anexo à representação fez juntar os seguintes documentos: troca de e-mails que tratam do andamento da análise do requerimento 
de licença capacitação; cópia de manifestação na Ouvidoria do INSS; cópia de recurso administrativo e da decisão que o apreciou e manteve o 
indeferimento do requerimento; e cópias de despachos prolatados no bojo do procedimento. 

Eis o cenário. 
Registre-se, de início, que a legitimidade do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos. 127 e 129, III da Constituição Federal 

de 1988, cinge-se à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Trata-se de suposta lesão a direito individual disponível, com repercussão estrita na seara patrimonial do representante. Nesse 

contexto, a atuação do MPF não é admitida pela legislação, segundo dicção do art. 127, da Constituição Federal e do art. 15, da Lei Complementar nº 
75/93: 

"Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 
lesados." 

Ressalte-se que ao noticiante é possível, reputando violado ou ameaçado o seu direito, buscar o acolhimento de sua pretensão - 
individual e disponível - junto à Administração Pública ou diretamente ao Poder Judiciário, por meio de advogado ou, caso não tenha condições para 
contratação, assistido pela Defensoria Pública da União. 

Aplica-se ao presente caso, portanto, o art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 - CNMP: 
"Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público; 
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
III - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 
IV - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à 

intimação para complementá-la; 
V - for incompreensível." 
No caso em apreço, o(a) noticiante se insurge porquanto a Administração da repartição à qual se vincula indeferiu requerimento 

formulado para concessão de licença capacitação, circunstância que revela, portanto, discussão sobre interesse nitidamente individual, despido do matiz 
coletivo apto a atrair a atenção do Ministério Público. 

Sob outro ângulo, também o mérito administrativo impede que o Poder Judiciário se imiscua na escolha do Administrador Público 
que, exercício da discricionariedade administrativa, julga por inoportuna a concessão de licença a servidor público a ele subordinado, segundo os critérios 
normativos da entidade. 

Ante o exposto, à míngua de outro interesse que justifique a atuação do parquet, promovo o arquivamento desta notícia de fato, com 
lastro no art. 4º da Resolução do CNMP 174/2017. 

Cientifique-se o(a) noticiante, preferencialmente por meio eletrônico, para que apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias (§ 1º do 
art. 4º da Res. CNMP nº 174/2017). 

Acaso apresentado recurso, façam-se conclusos os autos para apreciação e emissão de juízo de retratação, se for o caso (art. 4º, § 3º). 
Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao arquivo (art. 5º). 
Em tempo, determino a alteração do sigilo dos autos, no Sistema Único do MPF, para "normal", haja vista inexistir razão que justifique 

a restrição do acesso público, mantendo-se em sigilo os dados do representante. 
Cumpra-se. 

 
ANDRÉA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00002258-2021| 

PORTARIA N° 7, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003212/2019-62. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo indicado, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5º, I, “h”; II, “b”; III, “b”, V, “b”; 6º, VII, “a”, “b”, 
e XIV, “f”; 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, nas leis nº 7.347/85 e nº 8429/92; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 
acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses cuja defesa incumba ao Ministério Público; 

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

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover  o inquérito civil  e a ação  civil  pública  para  a  proteção  do  
patrimônio público federal, bem como promover outras ações necessárias  ao  exercício  de  suas  funções  institucionais, em defesa  da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses  sociais  e  individuais indisponíveis; 

Considerando que se trata de Procedimento Preparatório originado por noticias oriundas da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 
- Núcleo de Angra dos Reis, dando conta de reformas e obras de manutenção na antiga Estrada Imperial de São João Marcos - atual RJ - 149, no município 
de Mangaratiba, neste Estado; 
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Considerando que as respostas remetidas não são suficientes para demonstrar as condutas adotadas pela Fundação Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem com o fim de preservação do sítio arqueológico local, consistente no Mirante Histórico, Bebedouro da Barreira e 
Cachoeira dos Escravos; 

Considerando ainda a necessidade de consulta ao IPHAN sobre as obras de manutenção aqui descritas e seu respectivo impacto sobre 
o patrimônio histórico ali localizado; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar os fatos em toda a sua extensão; 
1- comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com cópia da presente portaria; 
2- certifique-se se o ofício - Documento 42, Página 1, foi efetivamente remetido à promotoria solicitante, uma vez que aquele 

signatário, em documento ainda não juntado, ameaça este órgão de prática criminosa, por não remeter informações àquele promotoria 
3- oficie-se ao IPHAN requisitando-se cópia de documentação sobre o patrimônio histórico existente no local, (a) requisitando-se 

cópia integral da Nota Técnica 16/2019/COTEC IPHAN-RJ/IPHAN-RJ (SEI n° 1056061), de 12 de março de 2019, assinada pela Arqueóloga Regina 
Coeli Pinheiro da Silva, integrante do Processo SEI 01500.002961/2014-94 e (b) para que se manifeste expressamente sobre os bens citados pelo DER - 
Mirante Histórico, Bebedouro da Barreira e Cachoeira dos Escravos; 

4- junte-se o ofício nº 518/2020 – 1ªPJTC; 
5- ofície-se à 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo de Angra dos Reis, em resposta ao Ofício nº 518/2020 – 1ªPJTC, 

com cópia da presente portaria, informando-se ainda, que o MPF irá apurar o estado de conservação dos bens históricos envolvidos e também os impactos 
que a manutenção na RJ - 149 irá eventualmente causar a eles; 

6- certifique-se a efetiva remessa e recebimento dos ofícios pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo de Angra dos 
Reis, pois parece haver demora na juntada de documentos nesta PRRJ e desencontro de informações com o Promotor de Justiça solicitante; 

7- tendo em vista o recrudescimento dos casos de COVID-19, bem como com o fim de aguardar as respostas do DER e IPHAN, 
acautelem-se os autos por 30 dias. 

 
DANIEL DE ALCANTARA PRAZERES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00000493-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. NF n. 1.30.017.000116/2020-27. 
Instaura inquérito civil para Apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de 
eventuais irregularidades nos contratos com as empresas C. DA. S. DUTRA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PATRÃOZINHO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA e QUEBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES 
E DERIVADOS LTDA decorrentes do Pregão Presencial n. 014/2016 (Processo 
Administrativo n. 44/00619/2015), realizado pela Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender aos alunos 
matriculados na Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo, no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, exercício 2016, na gestão do 
então Prefeito Adenildo Braulino dos Santos (Dennis Dauttmam); 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso se suas atribuições constitucionais e legais, 
em especial o art. 129, inc. III da Constituição da República; art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985; arts. 5°, inc. III, alínea “b”, 6°, inc. VII, 
alínea “b”, 7°, inc. I, todos da Lei Complementar n. 75/93; arts. 1° e 2° da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público e arts. 1° e 2° da Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e ainda 

Considerando as informações contidas na notícia de fato em epígrafe, e a necessidade de apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 
de possíveis irregularidades cometidas na aplicação de recursos públicos federais repassados ao Município de Belford Roxo, no âmbito do PNAE, em 
licitações e contratos para a aquisição de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, na rede de educação municipal, exercícios 2016; 

RESOLVE: 
Converter a referida notícia de fato em Inquérito Civil o qual apresentará a seguinte ementa: “PATRIMÔNIO 

PÚBLICO/IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA/EDUCAÇÃO - Apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventuais irregularidades nos 
contratos com as empresas C. DA. S. DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PATRÃOZINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e 
QUEBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA decorrentes do Pregão Presencial n. 014/2016 (Processo 
Administrativo n. 44/00619/2015), realizado pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender 
aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, exercício 
2016, na gestão do então Prefeito Adenildo Braulino dos Santos (Dennis Dauttmam). 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 
I – PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 
II – DÊ-SE ciência à 5ª CCR da presente medida; 
III – PUBLIQUE-SE a portaria de instauração, na forma do art. 5º, inc. VI, da Resolução CSMPF n. 87/06; e 

 
LUANA VARGAS MACEDO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00000815-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que ao final subscreve, no exercício 
de suas atribuições institucionais e nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em consonância com o 
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disposto no § 3º do artigo 27 da Lei nº 4.737/65, bem como de acordo com o preceituado na Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

Considerando os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNMP nº 30/2008 e pela Portaria PGR/PGE nº 1/2019, para a indicação e 
a designação de membros do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1º grau; 

Considerando a Resolução conjunta nº 1/2009-PRE/PGJ que fixa critérios para as designações dos membros do Ministério Público 
para o exercício da função eleitoral de 1º grau no Estado do Rio Grande do Norte; 

Considerando o teor do ofício nº 285/2020 – PGJA, através do qual são indicados os membros do Ministério Público que passaram(ão) 
a oficiar junto aos Juízos Eleitorais ali especificados, 

RESOLVE: 
I – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o Promotor de Justiça da Comarca de Tangará, 

LENILDO QUEIROZ BEZERRA, para substituir a Promotoria Eleitoral da 15ª Zona – São José de Campestre, no dia 11 de dezembro de 2020, em razão 
de justificada ausência da titular. 

II – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, a 1ª Promotora de Justiça da Comarca de 
Macau, ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES, para substituir a Promotoria Eleitoral da 30ª Zona – Macau, no período de 9 a 18 de dezembro de 2020, 
durante justificada ausência do titular. 

III – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, a 19ª Promotora de Justiça da Comarca de 
Mossoró, PATRÍCIA ANTUNES MARTINS, para substituir a Promotoria Eleitoral da 33ª Zona – Mossoró, no dia 2 de dezembro de 2020, em razão de 
justificada ausência do titular. 

IV – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o Promotor de Justiça da Comarca de 
Marcelino Vieira, VICTOR HUGO DE FREITAS LEITE, para substituir a Promotoria Eleitoral da 41ª Zona – Alexandria, no período de 11 a 18 de 
dezembro de 2020, durante justificada ausência da titular. 

V – Inalterar o exercício, perante as respectivas Zonas Eleitorais, dos demais Promotores que, atuando na forma do art. 79, da Lei 
Complementar nº 75/93, representam o Ministério Público Eleitoral, de forma a tornar desnecessária nova designação. 

VI – Oficiar à Presidência do E. Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-lhe do conteúdo desta. 
VII – Ficam revogados os atos designatórios anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Publique-se. 

 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00001281-2021| 
PORTARIA Nº 26, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, no exercício da atribuição prevista no art. 33, inc. IX, do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 
de maio de 2015 (public. DMPF-e 1 jun. 2015, Caderno Administrativo, p. 38), RESOLVE: 

1.  Designar a Procuradora da República Camila Bortolotti, lotada no 1.º Ofício da Procuradoria da República no Município de 
Santana do Livramento-RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 14 de 
dezembro de 2020 deliberou unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
dar prosseguimento à persecução penal nos autos do processo n.º 1.29.001.000102/2020-01. 

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

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

ANDRÉIA RIGONI AGOSTINI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000168-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000551/2020-31 em 
Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades no trâmite administrativo na 
DPF Caxias do Sul de pedidos de emissão de passaporte brasileiros para 
imigrantes, nos termos do art. 12, inc. I, do Decreto n.5.978/2006. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 
e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir da Manifestação nº 20200206420, apresentada por 
Joseph Philogene François, na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, noticiando possíveis irregularidades em relação ao trâmite administrativo na 
DPF Caxias do Sul de pedidos de emissão de passaporte brasileiros para imigrantes; 

CONSIDERANDO que, conforme o relato e documentos apresentados, o representante precisa viajar urgentemente ao Haiti, uma 
vez que sua mãe está doente, mas o passaporte haitiano do representante está vencido; 

CONSIDERANDO que, os trâmites para emissão de novo passaporte na embaixada do Haiti no Brasil levaria em torno de 10 (dez) 
meses, o representante agendou atendimento na DPF Caxias do Sul para protocolar pedido de emissão de passaporte brasileiro para estrangeiro (sic), nos 
termos do art. 12, inc. I, do Decreto n.5.978/2006; 

CONSIDERANDO que, o pedido foi rejeitado, com a alegação de que o representante deveria obter documento de recusa formal para 
emissão do passaporte haitiano do representante; 
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CONSIDERANDO que, em princípio, tal recusa formal não é requisito estritamente necessário para emissão do referido passaporte, 
tendo em vista o dispositivo da alínea "e", do inc. I, do art. 12, do Decreto n.5.978/2006, que prevê a concessão do passaporte brasileiro para imigrante 
"legalmente registrado no Brasil e que necessite deixar o território nacional e a ele retornar, nos casos em que não disponha de documento de viagem"; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 
eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº1.29.002.000551/2020-31 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 
Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) 
abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s): Apurar possíveis irregularidades no trâmite administrativo na DPF Caxias do Sul 
de pedidos de emissão de passaporte brasileiros para imigrantes, nos termos do art. 12, inc. I, do Decreto n.5.978/2006possíveis irregularidades no trâmite 
administrativo na DPF Caxias do Sul de pedidos de emissão de passaporte brasileiros para imigrantes, nos termos do art. 12, inc. I, do Decreto 
n.5.978/2006; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): DPF Caxias do Sul; 
c) Autor(es) da representação: Joseph Philogene François. 
II - Oficie-se à DPF Caxias do Sul, encaminhando-se cópia da representação e documentos anexos, para que se manifeste sobre a 

suposta irregularidade relatada; 
III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 
FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00000101-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
NF nº 1.29.018.000531/2020-91 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República firmatário, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório foi instaurado para apurar a forma como polícia civil, polícia militar e polícia 

federal atuavam para assegurar a incolumidade pública das populações indígenas, tendo como base conflito ocorrido na terra indígena Votouro em meados 
de julho de 2020. 

CONSIDERANDO que foi identificada a ausência reiterada de atuação coordenada das polícias civil, militar e federal e o efetivo 
prejuízo sofrido pelas comunidades indígenas na ocorrência de conflitos generalizados; 

CONSIDERANDO que o MPF expediu, em 19/10/2020, recomendação ao Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, 
ao Comandante da Brigada Militar no Rio Grande do Sul e ao Chefe da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Sul para que passassem a atuar em 
conjunto e informassem, no prazo de 30 dias de seu recebimento, sobre o atendimento da recomendação ou os motivos para sua recusa. 

CONSIDERANDO que se encerrou o prazo de resposta acerca do cumprimento da recomendação e que o prazo do presente 
procedimento preparatório também está a se encerrar; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição da República, 
e artigos 5º, inciso III, alínea “d”, e 6º, inciso VII, alíneas “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, também, ser atribuição do Ministério Público instaurar Inquérito Civil ou requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, com o objetivo de esclarecer, solucionar ou aclarar fatos a respeito de interesse, direito 
ou bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 129 da CF e art. 8°, § 1° da Lei 7.347/85); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar o atendimento à recomendação nº 157/2020 e a elaboração de 
protocolo de ação conjunta para evitar estado de anomia nos casos de conflitos generalizados em terras indígenas na região. 

Diante do exposto, DETERMINO: 
a) a autuação do Procedimento Preparatório n.º 1.29.018.000531/2020-91, juntamente a esta Portaria, e o registro próprio no sistema; 
b) a remessa de cópia desta Portaria à Câmara correspondente, via sistema Único, para fins de publicação na imprensa oficial; 
c) a designação dos servidores e estagiários lotados na SOTC desta Procuradoria para secretariarem o presente feito, sem necessidade 

de assinatura de termo de compromisso; 
d) o retorno dos autos ao gabinete para análise. 

 
FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00000426-2021| 

PORTARIA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

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

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000475/2020-99, que tem por resumo: 
Pandemia de COVID-19. Apurar como circunstâncias de óbito do adolescente yanomami A.X.P; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

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

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

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

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000475/2020-99 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
Considerando a juntada do prontuário médico do adolescente yanomami A.X.P., observo a necessidade de submissão da 

documentação à perícia a fim de apurar se houve deficiências no atendimento prestado pelas autoridades de saúde. 
A Assessoria providencie o registro da solicitação no sistema Pericial, para análise técnica dos documentos juntados e apuração de 

eventual erro médico. 
Entrementes, ante a inaplicabilidade de outras diligências, determino o sobrestamento deste inquérito. 
Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

 
ALISSON MARUGAL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00000411-2021| 
PORTARIA Nº 82, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000596/2020-31, que tem por resumo: 

“Operação Interministerial de Combate à Pandemia de Covid-19 em Populações Indígenas de Roraima. Apurar irregularidades nas Missões Yanomami 
e Raposa Serra do Sol.” 

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

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

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

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

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

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000596/2020-31 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, para apurar as irregularidades nas Missões Yanomami e Raposa Serra do Sol, realizadas no bojo da Operação 
Interministerial de Combate à Pandemia de Covid-19 em Populações Indígenas de Roraima. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
Cumpra-se o despacho PR-RR-00028653/2020. 
Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

 
ALISSON MARUGAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-BNU-SC-00000092-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII, e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar nº 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/2007; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório de nº 1.33.001.000194/2020-99, instaurado para apurar o possível 
dano a área de preservação permanente às margens do rio Itajaí-Açu causado por suposto direcionamento irregular da drenagem pluvial do 
empreendimento Paysage Privilège Condomínio Parque, localizado na rua Silvano Cândido da Silva Sênior, 3065 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89050-
280; 
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CONSIDERANDO a existência de indícios de irregularidades possivelmente atribuíveis ao empreendimento alvo da investigação, 
consistentes na inobservância de condicionantes definidas na licença ambiental de instalação, no sentido de que "a drenagem de águas pluviais, projetada 
com previsão de ligação na rede pública, deverá ser submetida à análise e liberação do Órgão Municipal competente"; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento da apuração levada a cabo nestes autos, bem como a pendência de diligências 
determinadas para a plena elucidação dos fatos, com o intuito de averiguar: a) a extensão do dano relatado na Manifestação 20200128024 (anexo) e 
Ofício SEMMAS nº 066/2020 e se foi atingida área de preservação permanente; b) a origem da tubulação indicada na imagem 2 do Relatório Técnico 
09/2020 e; c) se foi lavrado auto infração referente aos fatos narrados na Manifestação 20200128024 e Ofício SEMMAS nº 066/2020; 

RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir dos autos nº 1.33.001.000194/2020-99, a fim de promover a responsabilização pela recuperação 

do dano ambiental no local mencionado, determinando, de início, as seguintes providências: 
a) Autue-se esta portaria e o procedimento que a acompanha; registre-se e publique-se (via Sistema Único/MPF e átrio da 

PRM/Blumenau), a fim de que se efetue a comunicação à E. 4ª CCR, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos 
conselhos do Ministério Público. 

b) Notifique-se a empresa PAYSAGE BLUMENAU INCORPORAÇÕES LTDA., dando-lhe ciência dos fatos e abrindo vista do 
procedimento, para, querendo, apresentar manifestação fundamentada acerca dos fatos, com os esclarecimentos e documentos que tenha a fornecer, no 
prazo de 30 dias. 

c)  Reitere-se o ofício nº 1060/2020. 
Após as respostas ou o decurso de prazo, voltem conclusos. 

 
RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00003089-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002505/2020-17 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais, e: 
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002505/2020-17 foi autuado a partir de manifestação que se insurge 

contra a exibição de conteúdo impróprio nos intervalos de programação infantil pelos canais FOX, TNT e Warner Channel (Documento 1); 
CONSIDERANDO que, instado a complementar as informações da representação inicial (Documento 07), o autor da manifestação 

apresentou esclarecimentos (Documento 10); 
CONSIDERANDO que expediu-se ofício à Coordenadora de Classificação Indicativa do Departamento de Política de Justiça para 

que informasse sobre restrição de exibição, durante intervalos de programações televisivas infantis, de comerciais de programas impróprios a esse público, 
bem como se é realizada fiscalização e se os fatos noticiados ensejam adoção de providências para apuração de irregularidades [Ofício nº 
7590/2020/PRDC-SP (Documento 15)]; 

CONSIDERANDO que, em resposta, a Secretaria Nacional de Justiça informou que as chamadas de programação não estão sujeitas 
à classificação indicativa do Ministério da Justiça e que o conteúdo das chamadas de programação devem ser compatíveis com a classificação indicativa 
atribuída ao programa em exibição (art. 4º, inciso III, e § 3º da Portaria MJ nº 1.189, de 03 de agosto de 2018), bem como que foi instaurado procedimento 
para verificar a adequação das chamadas de programação dos canais Warner Channel, TNT e FOX no bojo do qual se comprovaram as irregularidades 
noticiadas e os canais foram notificados a apresentar resposta (Documento 17.1); 

CONSIDERANDO que foi expedido ofício ao Grupo Globo para que se manifestasse sobre os fatos noticiados (Ofício nº 4629, 
reiterado pelo Ofício nº 7500 - Documentos 12 e 13), ao que a NBCUniversal Network International Brasil Programadora S/A respondeu que a vinculação 
horária das faixas de classificação indicativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como que as chamadas exibidas pelo canal são compatíveis 
com o público alvo e que foi erro material no símbolo da classificação indicativa da chamada do filme "A Escuridão" que é 12 anos, não 16 anos, como, 
por equívoco, constou (Documento 18); 

CONSIDERANDO que expediu-se novo ofício à Coordenação de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça para que realizasse 
monitoramento da programação e encaminhasse as respostas apresentadas pela TNT, Warner e FOX e cópia dos processos administrativos instaurados 
[Ofício 10828/2020/PRDC-SP (Documento 20)]; 

CONSIDERANDO que, em resposta, a Secretaria Nacional de Justiça encaminhou as informações apresentadas pelos canais Telecine 
e Studio Universal nas quais ambos alegam que o conteúdo é compatível com o público alvo (Documento 23); 

CONSIDERANDO que a Coordenação de Política de Classificação do Departamento de Política de Justiça foi novamente instada a 
se manifestar sobre a nova fiscalização e sobre o teor das respostas apresentadas pelos canais Telecine e Studio Universal [Ofício 12.810/2020 
(Documento 25)]; 

CONSIDERANDO a iminência do vencimento do prazo de tramitação do procedimento preparatório (artigo 2.º, § 6.º, da Resolução 
n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, "caput", da Constituição Federal e 
art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao 
adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 
129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. art. 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
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convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(art. 227, Constituição da República); 

CONSIDERANDO que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de 
radiodifusão sonora, e de sons e imagens (art. 21, inciso XII, "a", da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a Carta Magna, ao mesmo tempo que garante a liberdade de expressão (art. 220), impõe algumas restrições 
à produção e à programação das emissoras de rádio e televisão (art. 221); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, c.c. art. 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar eventual irregularidade na veiculação de chamadas de programação com conteúdo 
impróprio durante a programação voltada ao público infantil pelos canais Warner, TNT e Fox. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
1. A autuação e registros de praxe quanto à  presente Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002505/2020-17 (art. 5o, 

inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal), inclusive quanto à observância das normas previstas na Rotina 
de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela Coletiva), desta Procuradoria da República em São Paulo; 

2. Que a assessoria monitore e controle os prazos de tramitação do inquérito civil (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

3. Que a assessoria comunique a instauração deste inquérito civil, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente 
instauração de Inquérito Civil, nos termos do Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF, inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de 
instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução 
nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

4. A designação do(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito civil 
(arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

5. O acautelamento dos autos, com monitoramento e acompanhamento, pela assessoria, do prazo de resposta ao Ofício n.º 12.810/2020 
(Documento 25), retornando os autos conclusos para nova deliberação, quando da juntada da resposta ou se decorrido o prazo para tanto. 

Registre-se. 
   

 PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO 
 Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00000327-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.34.012.000525/2020-24 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 
Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, recebeu notícia de fato instaurada a partir do 

Ofício Circular 06/2020/6ªCCR/MPF - Ação 21CO (PGR-00152151/2020), no qual a Funai Brasília informou o recebimento de crédito extraordinário 
destinado ao combate do Covid-19, como estabelecido na Medida Provisória n. 942, de 2/4/2020; 

Considerando que a Coordenadoria Geral da Promoção dos Direitos Sociais (CGPDS), vinculada à Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável (DPDS), informou que os recursos orçamentários, foram repassados para suas 39 Coordenações Regionais no País, para 
que elas próprias providenciem a compra e a entrega das cestas de alimentos e/ou realizem as medidas de proteção e segurança nas comunidades indígenas; 

Considerando que é primordial o acompanhamento da implementação dessas ações emergenciais nas unidades gestoras, que são 
independentes da Funai Brasília, porém subordinadas às orientações logísticas (Funai) e sanitárias (parceria com a Sesai); 

Considerando a necessidade de verificação de como as populações indígenas estão sendo assistidas no cenário de combate à Covid-
19; 

Considerando as informações prestadas pela CR – Litoral Sudeste insertas no Ofício nº 20/2020/CR-LISE/FUNAI (PRM-STS-SP-
0005375/2020) de recebimento de verbas a fim de atuar emergencialmente na aquisição de gêneros alimentícios destinados às famílias indígenas; 

Considerando o arcabouço constitucional que envolve a proteção à saúde (arts. 196, 198 e 231, § 5º, da Constituição da República); 
Considerando a normativa infraconstitucional que dispõe sobre a proteção à saúde das populações indígenas (arts. 19-C e 19-G, Lei 

nº 8.080/1990); 
Considerando que o Ministério Público tem como função Institucional a proteção dos interesses difusos e coletivos, dentre eles a 

defesa judicial e extrajudicial de direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, inc. V, CF); 
Resolve, com espeque no art. 129, incisos III e V, da Constituição da República e arts. 5º, II, e, e 6º, VII, ce XI, da Lei Complementar 

nº 75/93. 
Instaurar inquérito civil para apurar, com maior desvelo, a regularidade da aplicação de verbas emergenciais de enfrentamento da 

COVID-19 pela CR – Litoral Sudeste, ante os fatos acima destacados. 
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Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). 

Designam-se os servidores Débora Cecília Ferreira Pinto e Cláudia Moraes da Silva, como assessores administrativo e jurídico, 
respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas funções em 
caráter de substituição. 

Determinam-se a adoção das seguintes providências: 
1. Autuação, registro e distribuição a este gabinete; 
2.A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República em Santos/SP, no local de costume, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do retorno ao expediente forense regular; 
3.O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00000797-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório n. 1.35.000.000580/2020-16 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta ocupação irregular em terreno de marinha localizado em área 
de manguezal, no Conjunto Orlando Dantas, margeando a rua Promotora Terezinha Santos. 

Recebida denúncia, no âmbito do Ministério Público Federal, acerca da ocorrência de poluição sonora na área objeto da demanda, foi 
promovido o declínio de atribuição ao Ministério Público do Estado de Sergipe, em razão da ausência de interesse da União. 

Após a realização de diligências no âmbito estadual, foi descartada a existência de poluição sonora, uma vez que não foi constatada 
nas fiscalizações. No entanto, foi observada a existência de invasões no manguezal da área, com a existência de danos a área de preservação permanente 
(fls. 122/123 dos autos materializados). 

 Foi determinada a expedição de Ofício à Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe – SPU/SE, a fim de verificar se a 
área objeto da demanda se tratava de bem de domínio da União, bem como determinou-se a expedição de ofício à Companhia Estadual de Habitação e 
Obras Públicas – CEHOP, a fim de que se manifestasse sobre a área, indicando se se tratava de bem de sua propriedade ou do Estado de Sergipe (fls. 
122/123 dos autos materializados). 

Em sua manifestação, a SPU informou que a área em questão se tratava de acrescido de marinha, sendo caracteriza, portanto, como 
de domínio da União (fls. 133/137 dos autos materializados). 

A CEHOP, por sua vez, informou que a área faz parte da área remanescente da sua propriedade e faz limite com a área de preservação 
permanente; que considerando que a área não foi utilizada para a implantação do Conjunto Orlando Dantas, deve ser considerada como incorporada à 
área de preservação permanente (fls. 138/143 dos autos materializados). 

Considerando as novas informações encartadas aos autos, foi promovido novo declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao 
Ministério Público Federal (fls. 152/158 dos autos materializados). 

Com o retorno dos autos ao MPF, foi determinada a expedição de ofício à SPU, a fim de verificar a situação atual da área objeto da 
demanda (f. 203 dos autos materializados). 

Após o retorno gradativo das atividades de fiscalização, a SPU informou que a área objeto do presente procedimento era alvo de 
ocupações irregulares, destacando, na oportunidade, que a ocupação encontrava-se encrava em área aforada à CEHOP, cabendo-lhe a responsabilidade 
pela guarda do bem. Foi informado ainda que foi a CEHOP orientada a adotar providências no sentido de fazer cessar as ocupações irregulares (fls. 
254/285 dos autos materializados). 

Em nova manifestação, a SPU informou que a CEHOP não havia logrado êxito na desocupação da área pela via administrativa e que, 
em razão do insucesso na resolução administrativa, foi proposta ação de reintegração de posse em desfavor dos invasores (0805251-97.2020.4.05.8500) 
(fls. 317/337 dos autos materializados). 

Foi providenciada a juntada da petição inicial referente a ação de reintegração de posse ajuizada pela CEHOP (fls. 340/346 dos autos 
materializados). 

É o que importa relatar. 
Da análise dos autos, verifica-se que a ocupação irregular já é objeto de ação judicial, de forma que a CEHOP, possuidora da área 

ocupada irregularmente, vem adotando as medidas necessárias para a sua desocupação e consequente demolição de eventuais construções irregulares 
existentes na área de preservação ambiental. 

Observou-se, ainda, que o feito judicial conta com o acompanhamento da União Federal, não se vislumbrando a necessidade de 
atuação do Ministério Público Federal com a adoção de outras medidas, além das já adotadas pelos interessados. 

Encontrando-se, portanto, o objeto da demanda abarcado integralmente pela ação judicial proposta pela CEHOP. 
Pelas razões expostas, PROMOVE-SE O ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório. 
Dê-se ciência aos interessados e providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, conforme determinado no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Por fim, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta 

promoção, na forma do art. 17, § 2º, da Resolução CSMPF n. 87/2006 c/c o art. 10, § 1º, da Resolução CNMP n. 23/2007. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00000076-2021| 

PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 
 

Referência: NF 1.36.001.000272/2020-43. Assunto: instauração de Inquérito 
Civil. 

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

e legais, e CONSIDERANDO: 
(a) que chegou a conhecimento desta Procuradoria da República, por meio da Notícia de Fato n. 1.36.001.000272/2020-43, a 

ocorrência de supostos bloqueios indevidos de benefícios de auxílio emergencial recebido pelas representantes DAIANE DA COSTA SANTOS (CPF/MF 
N. 066.132.051-09), ANA CASSIA DOS SANTOS SILVA (CPF/MF n. 038.715.971-12) e LUISA DE OLIVEIRA (CPF/MF n. 067.158.976-89), 
beneficiárias do programa bolsa família; 

(b) que as supostas irregularidades em questão, apesar de comunicadas ao Ministério da Cidadania, ainda não foram solucionadas; 
(c) que referida situação caracteriza, em tese, violação ao direito fundamental à assistência social, garantido pelo art. 203 da 

Constituição da República; e 
(d) que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses difusos e coletivos, notadamente os de índole constitucional, 

dentre os quais a proteção dos interesses sociais, na forma dos artigos 127, “caput” e 129, inciso III da Constituição da República, e do artigo 5º., inciso 
III, alínea “e”, da Lei Complementar n. 75/1.993; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição da República, no artigo 6º., inciso VII, alíneas “a” e “d”, da 
Lei Complementar n. 75/1.993, e no artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1.985, instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar eventual irregularidade 
a cargo do Ministério da Cidadania no bloqueio do benefício de auxílio emergencial das beneficiárias do programa bolsa família DAIANE DA COSTA 
SANTOS (CPF/MF N. 066.132.051-09), ANA CASSIA DOS SANTOS SILVA (CPF/MF n. 038.715.971-12) e LUISA DE OLIVEIRA (CPF/MF n. 
067.158.976-89). 

DETERMINA-SE, inicialmente: 
(I) o encaminhamento dos autos ao Setor Jurídico, para registro no âmbito desta Procuradoria da República no Município de 

Araguaína/TO; 
(II) a afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias; 
(III) a comunicação da instauração do procedimento à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão; e 
(IV) a requisição, nos termos do art. 8o., inciso II, da Lei Complementar n. 75/1.993, por ofício, instruído com cópia dos documentos 

n. 12 e 12.1., à Superintendência Regional da Controladoria Geral da União no Estado do Tocantins, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe 
cópia dos Relatórios n. 15 e n. 16, que embasaram, no mês de agosto de 2.020, bloqueios e cancelamentos, pelo Ministério da Cidadania, do benefício 
de auxílio emergencial de famílias beneficiárias do programa bolsa família. 

Designa-se a servidora Sara de Oliveira Carneiro, matrícula nº 26.147, para secretariar os trabalhos deste procedimento. 
 

THALES CAVALCANTI COELHO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000333-2021| 
PORTARIA N° 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
O TITULAR DO 8º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS, no exercício das 

atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República - CF, e: 
a) CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
b) CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; 
c) CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - 

CNMP, e na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF; e 
d) CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório - PP para a apuração dos fatos e resolução do caso e que, no 

entanto, ainda restam algumas diligências a serem cumpridas; 
RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, a partir do Procedimento Preparatório n° 1.36.001.000098/2019-03, com o objetivo de apurar 

suposta irregularidade contida na Peça Informativa nº 05/2018 - Processo nº 54000.015526/18-51, possivelmente perpetrada com a participação de 
servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Nomeiam-se os servidores lotados neste 8º Ofício para secretariar o procedimento ora instaurado, dispensado o compromisso por 
pertencerem aos quadros efetivos do Ministério Público da União - MPU. 

Publique-se a presente portaria e comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - 5ª CCR mediante 
funcionalidade específica do Sistema Único. 

Após, retornem os autos para análise. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00000078-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Referência: NF 1.36.001.000269/2020-20. Assunto: instauração de Inquérito 
Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais 
e legais, e CONSIDERANDO: 

(a) que chegou a conhecimento desta Procuradoria da República, por meio da Notícia de Fato n. 1.36.001.000269/2020-20, a 
existência de possível risco de acidentes e incidentes aeronáuticos relacionados à fauna, decorrentes da presença de pontos de deposição de resíduos 
sólidos situados na Área de Segurança Aeroportuária (ASA) do Aeroporto de Araguaína/TO; 

(b) que o problema em questão, apesar de ser de conhecimento da Prefeitura Municipal de Araguaína/TO (que administra o aeroporto 
de Araguaína/TO em razão de concessão da União), da Empresa de Serviços Aeroportuários Ltda. - ESAERO (operadora aeroportuária do aeroporto de 
Araguaína/TO), e do Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS), ainda não foi resolvido; 

(c) que referida situação caracteriza, em tese, ameaça de lesão aos direitos fundamentais à vida, à integridade física e ao patrimônio, 
garantidos pelo art. 5o, caput, da Constituição da República; e 

(d) que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses difusos e coletivos, notadamente os de índole constitucional, 
dentre os quais o direito social à segurança pública, além do patrimônio público e social, na forma dos artigos 127, “caput” e 129, inciso III, da 
Constituição da República, e do artigo 5º., inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar n. 75/1.993; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição da República, no artigo 6º., inciso VII, alíneas “a” e “b”, da 
Lei Complementar n. 75/1.993, e no artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1.985, instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar possível risco de 
acidentes e incidentes aeronáuticos relacionados à fauna, decorrentes da presença de pontos de deposição de resíduos sólidos situados na Área de 
Segurança Aeroportuária (ASA) do Aeroporto de Araguaína/TO, bem como eventual responsabilidade por falhas de fiscalização por parte do Município 
de Araguaína/TO, da Empresa de Serviços Aeroportuários Ltda. (ESAERO) e do Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). 

DETERMINA-SE, inicialmente: 
(I) o encaminhamento dos autos ao Setor Jurídico, para registro no âmbito desta Procuradoria da República no Município de 

Araguaína/TO; 
(II) a afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias; 
(III) a comunicação da instauração do procedimento à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão; e 
(IV) aguarde-se, em Secretaria, a resposta ao ofício n. 1167/2020-GABPRM2-TCC. 
Designa-se a servidora Sara de Oliveira Carneiro, matrícula nº 26.147, para secretariar os trabalhos deste procedimento. 

 
THALES CAVALCANTI COELHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000337-2021| 
PORTARIA N° 6, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
O TITULAR DO 8º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS, no exercício das 

atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República - CF, e: 
a) CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
b) CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993; 
c) CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - 

CNMP, e na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF; e 
d) CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório - PP para a apuração dos fatos e resolução do caso e que, no 

entanto, ainda restam algumas diligências a serem cumpridas; 
RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, a partir do Procedimento Preparatório n° 1.36.000.000561/2019-19, com o objetivo de apurar 

denúncia de irregularidades na execução de obra destinada à construção de uma creche municipal em Miranorte/TO com recursos federais (PAC nº 
203156/2012), bem como seu abandono. 

Nomeiam-se os servidores lotados neste 8º Ofício para secretariar o procedimento ora instaurado, dispensado o compromisso por 
pertencerem aos quadros efetivos do Ministério Público da União - MPU. 

Publique-se a presente portaria e comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - 5ª CCR mediante 
funcionalidade específica do Sistema Único. 

Após, retornem os autos para análise. 
Cumpra-se. 

 
JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
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