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3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00007173-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Subprocurador-Geral da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com amparo nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal (CF), artigos 1º, caput, 2º, caput, 5º, I, II, III, IV e V, 6º, VII e XX e 
8º, V e VII, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e; 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do artigo 129 da Lei 
Maior; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 170, dispõe que a ordem econômica possui fundamento na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre 
outros, os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO a função executiva do Coordenador da Câmara de abrir procedimento interno de coleta, sistematização e 
tratamento de dados ou informações técnico-jurídicas, para apoiar medidas extrajudiciais, judiciais, de planejamento ou de simples execução da atuação 
ministerial, estabelecidas no artigo 7º, §2º, inciso XXV do Regimento Interno da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais indisponíveis, e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, 
aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução nº 174/2017 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o anúncio feito pela empresa fabricante de veículos automotivos Ford, em 11/1/2021, de encerramento da 
produção de veículos em suas fábricas no Brasil, situadas nos municípios de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE); 

CONSIDERANDO os possíveis impactos prejudiciais ao setor industrial do país decorrentes do encerramento das atividades de 
fabricação de veículos no Brasil, como o anunciado pela empresa Ford, capazes de provocar a redução dos níveis de renda e emprego nacionais, afetando 
negativamente a economia do país, além da potencial repercussão no nível concorrencial do mercado de veículos; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para o acompanhamento dos impactos socioeconômicos e 
concorrenciais do fechamento de fábricas de automóveis no país, como, por exemplo, no caso da decisão da empresa Ford de encerrar as atividades em 
Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Troller (Horizonte-CE). 
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Para tanto, determino: 
a) a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2016 e do artigo 9º da Resolução nº 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
b) a publicação desta Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00000610-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 
artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 01/2021, recebido em 08 
de janeiro de 2021), 

RESOLVE: 
DESIGNAR, para oficiarem durante os períodos adiante elencados, os(as) Excelentíssimos(as) Senhores (as) Promotores(as) de 

Justiça a seguir nominados(as): 
1. ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS para atuar perante a 17ª Promotoria Eleitoral – Jardim Botânico, no mês de 

janeiro de 2021, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça designada para o biênio;  
2. LUCIANA PEREIRA GRUMBACH CARVALHO para atuar perante a 187ª Promotoria Eleitoral – São João de Meriti, no período 

de 11 a 22 de janeiro de 2021, em razão das férias da Promotora de Justiça designada para o biênio; 
3. MONIQUE VALPAÇOS FONSECA LIMA ROMAR para atuar perante a 128ª Promotoria Eleitoral – Duque de Caxias, no dia 

13 de janeiro de 2021, em razão das férias da Promotora de Justiça designada para o biênio; 
4. FERNANDO CURY GOYANO BASTOS para atuar perante a 103ª Promotoria Eleitoral – Duque de Caxias, no período de 18 a 

31 de janeiro de 2021, em razão das férias da Promotora de Justiça designada para o biênio; e 
5. CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA para atuar perante a 219ª Promotoria Eleitoral – Rocha Miranda, no período de 

20 a 25 de janeiro de 2021, em razão das férias da Promotora de Justiça designada para o biênio. 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00000606-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n° 1/2020, recebido em 08 
de janeiro de 2020), 

RESOLVE: 
TORNAR SEM EFEITO a designação dos (das) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Promotores (as) de Justiça a seguir nominados 

(as): 
1. MONIQUE VALPAÇOS FONSECA LIMA ROMAR para atuar perante a 128ª Promotoria Eleitoral – Duque de Caxias, no dia 

23 de janeiro de 2021; e  
2.  CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA para atuar perante a 219ª Promotoria Eleitoral – Rocha Miranda, nos dias 30 e 

31 de janeiro de 2021. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00000638-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no Procedimento Preparatório nº 

1.11.000.000273/2020-77. 
Autue-se a presente Portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 
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OBJETO: Apurar irregularidades detectadas no Relatório de Avaliação n. 201802092 (Gestão Hídrica – Sistema Pratagy/Meirim) 
realizado pela Controladoria-Geral da União. 

Representante: Controladoria-Geral da União no Estado de Alagoas. 
Representado: Estado de Alagoas 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
LUCAS HORTA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00001137-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, bem 
como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI 
da LC nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88; 

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das 
comunidades quilombolas, tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 
artigo 12, I, da Resolução PR/AM nº 01/2012; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, competindo à União proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos 
termos do art. 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO as disposições do art. 19-A e ss. da Lei nº 8.080/1990, a qual institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
componente do Sistema Único de Saúde – SUS, e gerido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO os relatos apresentados por meio do Ofício nº 12/2020, do Conselho Local de Saúde Indígena do Careiro, quanto 
à retirada de profissionais e à necessidade de aquisição de materiais para apoiar as atividades das equipes nos postos de saúde das aldeias vinculadas ao 
Polo base Careiro Castanho; 

CONSIDERANDO as informações apresentadas pela SESAI e DSEI Manaus quanto aos fatos narrados (PR-AM-00000448/2021) 
que apontam para o atendimento parcial das demandas apresentadas pelos indígenas; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar possíveis irregularidades nos serviços de atenção em saúde indígena às 
comunidades do município do Careiro, notadamente a desestruturação do polo base Careiro Castanho, no ano de 2020. 

Como providências iniciais, DETERMINO: 
I – O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUD para autuação e registro no âmbito da PR/AM; 
II – À assessoria do gabinete, que identifique os dados essenciais para fins de autuação, conforme art. 20, §2º, da Portaria PGR nº 

350/2017; 
III – A expedição de ofício ao Conselho Local de Saúde do Careiro Castanho, para conhecimento e manifestação quanto ao teor da 

resposta da SESAI e DSEI Manaus (PR-AM-00000448/2021), no prazo de 15 (quinze) dias; 
Para os fins devidos, vale a presente portaria como ofício. 
À secretaria do gabinete para envio. 

 

FERNANDO MERLOTO SOAVE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00001129-2021| 
PORTARIA Nº 100, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições do 1° Ofício da PRAM, relativas à tutela dos cidadãos, aos atos administrativos em geral (1ªCCR), 
à área consumerista e ordem econômica (3ª CCR), conforme Resolução n° 01/2020, de 2 de outubro de 2020, da Procuradoria da República no Estado 
do Amazonas (PR/AM). 

CONSIDERANDO o Inquérito Civil n°1.13.000.000724/2019-68, autuado para verificar as medidas adotadas pela UNIMED para o 
combate à violência obstétrica; 

CONSIDERANDO a necessidade de reclassificar os autos para fazer constar a vinculação à 3ªCCR, e não mais à PFDC; 
RESOLVE  ADITAR a portaria nº 9/2020, de 16 de janeiro de 2020, para fazer constar sua vinculação à 3ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, mantendo-se os demais os demais registros e procedendo-se à publicação. 
 

MICHELE DIZ Y GIL CORBI 
Procuradora da República  

-Em substituição- 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00002360-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 
 

Instaura Inquérito Civil Público para avaliar se a política de excepcionalidade de 
internação de pacientes psiquiátricos imposta pela Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência, acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro com 
hierarquia constitucional, vem sendo respeitada nos hospitais inspecionados no 
âmbito da Procuradoria da República no Estado da Bahia (PR/BA). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, V “a”, e 6º, inciso VII, “a” e 
“d” da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução 87, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal (CSMPF), de 14 de setembro de 2004, alterados pela Resolução 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 
06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal 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, 
incluindo-se os direitos do consumidor (artigo 1º, inciso II, da Lei 7.347/85); 

CONSIDERANDO as informações constantes do Procedimento Preparatório 1.14.000.000703/2020-49, que possuiu como fito 
avaliar se a política de excepcionalidade de internação de pacientes psiquiátricos imposta pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 
acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia constitucional, vem sendo respeitada nos hospitais inspecionados no âmbito da Procuradoria 
da República no Estado da Bahia (PR/BA). 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar a investigação instaurada inicialmente, para prosseguir com a realização de diligências 
para melhor formar a opinião deste órgão ministerial, RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL com suporte nas informações contidas no Procedimento Preparatório 1.14.000.000703/2020-49, 
determinando as seguintes providências: 

1. A publicação da presente Portaria e a comunicação da instauração à 1ª Câmara de Revisão e Coordenação do Ministério Público 
Federal; 2. Seja expedido ofício para o Hospital Especializado Mário Leal, solicitando, no prazo de 30 dias, que informe, de forma pormenorizada, o 
número de internações e de altas relativas a cada mês nos anos de 2019 e 2020, bem como a ocupação média e o tempo médio de internação. 

Prazo inicial: 01 ano. 
Após, acautelem-se os autos em cartório por 60 dias, ou até a chegada da resposta, quando deverão retornar conclusos para nova 

deliberação. 
 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00000464-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório autuado com vistas a apurar supostas 
irregularidades na contratação pelo Município de Quijingue da entidade ISAS - 
INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, a qual teria firmado contrato 
baseado em procedimento fraudado de dispensa emergencial para combate à 
COVID-19. IDEA nº 003.9.198791/2020. 
 

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 1.14.004.000022/2021-21 foi instaurada com vistas a apurar supostas irregularidades na 
contratação pelo Município de Quijingue da entidade ISAS - INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, a qual teria firmado contrato baseado em 
procedimento fraudado de dispensa emergencial para combate à COVID-19. IDEA nº 003.9.198791/2020. 

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

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

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

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

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 



DMPF-e Nº 8/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 Publicação: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 5 
 

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00000465-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório autuado com vistas a apurar supostas 
irregularidades na contratação pelo Município de Conceição do Jacuípe da 
entidade ISAS - INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, a qual teria firmado 
contrato baseado em procedimento fraudado de dispensa emergencial para 
combate à COVID-19. IDEA nº 003.9.198791/2020. 
 

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 1.14.004.000021/2021-87 foi instaurada com vistas a apurar supostas irregularidades na 
contratação pelo Município de Conceição do Jacuípe da entidade ISAS - INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, a qual teria firmado contrato 
baseado em procedimento fraudado de dispensa emergencial para combate à COVID-19. IDEA nº 003.9.198791/2020. 

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

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

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

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

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-IRE-BA-00000146-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, 

precipuamente a de 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; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o n° 1.14.012.000154/2020-73; 
RESOLVE, o signatário, nos termos do artigo 2°, inciso II, da Resolução n°23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

bem como do art. 5º da Resolução nº87/2006 do Conselho Superior do Ministério  Público  Federal, CONVERTER  O PRESENTE  PROCEDIMENTO  
PREPARATÓRIO  EM  INQUÉRITO  CIVIL, determinando a autuação da presente portaria. 

Após, cumpra-se o determinado no Despacho 11/2021. 
 

VICTOR NUNES CARVALHO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00000466-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório autuado com vistas a apurar supostas 
irregularidades na contratação pelo Município de Tanquinho da entidade ISAS - 
INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, a qual teria firmado contrato 
baseado em procedimento fraudado de dispensa emergencial para combate à 
COVID-19. IDEA nº 003.9.198791/2020. 
 

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; 
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CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.000.002574/2020-23 foi instaurada com vistas a apurar supostas irregularidades na 
contratação pelo Município de Tanquinho da entidade ISAS - INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, a qual teria firmado contrato baseado em 
procedimento fraudado de dispensa emergencial para combate à COVID-19. IDEA nº 003.9.198791/2020. 

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

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

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

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

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00000916-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.15.000.002075/2020-07. Interessado: MPF. Assunto: 
Representação apresentada pela empresa R B COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA, em que se requer a mudança na localização de passarela de pedestres a ser 
construída na BR 116, KM 11. O pleito guarda estreita correlação com a Ação 
Civil Pública nº 0016130-19.2012.4.05.8100, distribuída ao 8º Ofício. 
 

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

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

CONSIDERANDO a inexistência de circunstâncias autorizadoras de arquivamento previstas no art. 4º, da Resolução acima 
mencionada; 

RESOLVE CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
1. Registro e autuação da presente Portaria, acompanhado das peças informativas da Notícia de Fato nº 1.15.000.002075/2020-07, 

pelo Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado 
à 5ª CCR, registrando-se como seu objeto: “Representação apresentada pela empresa R B COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, em que se requer a 
mudança na localização de passarela de pedestres a ser construída na BR 116, KM 11. O pleito guarda estreita correlação com a Ação Civil Pública nº 
0016130-19.2012.4.05.8100, distribuída ao 8º Ofício”; 

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

3. Após, voltem-me os autos conclusos para análise da manifestação apresentada pelo DNIT, recebida e juntada na presente data. 
Cumpra-se. 

 
ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00000959-2021| 
PORTARIA N° 7, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório Eleitoral n°: 06.2020.00002353-4. Instaura 
Procedimento Preparatório Eleitoral. (PPE). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ, por seu PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL que esta 
subscreve, DAVID MORAES DA COSTA (Portaria MPE/PRE n° 435/2020), no uso das atribuições legais, 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público na proteção da ordem jurídica eleitoral é exercida por membros do Ministério 
Público Federal e dos Estados; 

CONSIDERANDO que o art. 78 da Lei Complementar nº 75/93 estabelece que as funções eleitorais, perante os Juízes e Juntas 
Eleitorais, são exercidas pelos Promotores Eleitorais; 

CONSIDERANDO a interpretação dispensada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral ao artigo 105-A da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997; 

CONSIDERANDO que a apuração das infrações eleitorais de natureza não criminal exige o estabelecimento de requisitos 
procedimentais mínimos, de modo a assegurar o respeito aos direitos individuais e o desenvolvimento do controle interno; 

CONSIDERANDO a Portaria PGR/MPF n.º 692 de 19 de agosto de 2016, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE; 
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CONSIDERANDO a notícia apresentada pelo senhor João Belisário (E-mail: joão.belisário@hotmail.Com, autuada como Notícia de 
Fato de n° 01.2020.00018831-4, relatando a existência de máquinas do Governo do Estado perfurando poços profundos em nome do candidato Libório, 
na Serra de Santana; 

CONSIDERANDO que as condutas descritas na mencionada notícia podem caracterizar a conduta vedada descrita no art. 73, I, da 
Lei 9.504/97 e no art. 41-A da Lei 9.504/97, inclusive com desdobramento na esfera penal (art. 299 do Código Eleitoral); 

CONSIDERANDO que a prática de conduta vedada e a captação de sufrágio, vedada por esta Lei, sujeita os responsáveis ao 
regramento legal prescrito no art. 22, caput e inciso XIV, da LC nº 64/90 e art. 41-A da Lei 9.504/97, 

RESOLVO: 
Instaurar o presente Procedimento Preparatório Eleitoral para melhor averiguar as condutas levadas ao conhecimento do Ministério 

Público do Estado do Ceará, tendo como base todas as informações que já constam no extrajudicial de n° 01.2020.00018831-4. 
 Para tanto, desde já, determino as seguintes providências: 
1. Autue-se a presente portaria, juntando a este extrajudicial toda documentação que consta no Notícia de Fato n° 01.2020.00018831-

4; 
2. Junte-se nestes autos os protocolos de nº 02.2020.00056270-1, 02.2020.00056097-0, 02.2020.00056065-8, 02.2020.00056061-4, 

02.2020.00056021-4 e 02.2020.00056020-3; 
3. Considerando a necessidade de publicação do presente ato e, em obediência ao INFORMATIVO SEJUD n° 30, datado de 03 de 

novembro de 2016, que seja enviada a presente portaria para publicação no DMPF-e Extrajudicial, através do E-mail institucional: 
promo.assare@mpce.mp.br e/ou outro meio administrativo, com a elaboração dos expedientes necessários à Procuradoria Geral da República (PGR), 
com fundamento na Portaria 692/2016 do MPF/PGR, art. 5º, §1º, Inciso I, podendo buscar informações dos tramites administrativos junto à Procuradoria 
Regional Eleitoral (PRE) e/ou CAOPEL, devendo também ser encaminhada a presente portaria para publicação no DOEMPCE; 

4. Tendo em vista as diversas diligências já determinadas por este Representante Ministerial e realizadas pelo Oficial de Diligência, 
com a existência de diversos registros, inclusive em vídeos, que denotam a existência de com possível captação ilícita de sufrágio e prática de conduta 
vedada, determino sejam juntados ao presente os respectivos Autos de Constatação e demais documentos a eles relacionados, inclusive mídias, com 
degravação de passagens que  façam menção à materialidade ilícita, isso para as diligências ocorridas nos dias 21, 22 23 e 26 de outubro de 2020; 

5. Considerando que os fatos noticiados podem configurar, em tese, o crime eleitoral, encaminhe-se cópia de todo procedimento à 
Autoridade Policial, requisitando a instauração de IP; 

6. Por fim, caso algum ofício que for expedido dentro deste procedimento extrajudicial não seja respondido, desde já, determino a 
serventia dessa Promotoria de Justiça que elabore a certidão constatando tal situação e proceda a elaboração da respectiva renovação do 
ofício/memorando.  

 
DAVID MORAES DA COSTA 

Promotor de Justiça Eleitoral (Respondendo) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00000956-2021| 
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 3, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório Eleitoral n°: 06.2020.00001878-6. 
 

O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, 
§ 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei 
Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e; 

CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como 
também o acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93); 

CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos; 
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de 

comunicação social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, 
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições; 

CONSIDERANDO que a legislação eleitoral vigente elenca como condutas vedadas diversas práticas com finalidade escusas e 
eleitoreiras; 

CONSIDERANDO que em relação às referidas práticas a lei eleitoral atribui penalidades para seus responsáveis e beneficiários; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, 

contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições – como os aqui indicados – e se produzam resultados eleitorais legítimos; 
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do 

ilícito e evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura; 
CONSIDERANDO que, em virtude das mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, o dia 15 de agosto do corrente 

ano se afigura como o termo inicial do período em que é vedado aos agentes públicos nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar 
servidor público, ressalvados: a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; b) a nomeação 
para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação 
dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; e) a transferência ou remoção ex officio de 
militares, policiais civis e de agentes penitenciários. 

RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) 
A todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores e demais agentes públicos) que se abstenham de realizar a nomeação, 
contratação ou de qualquer forma admissão, demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens ou por outros meios causar dificuldades 
ou impedimentos ao exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, cujo descumprimento fere o PRINCÍPIO 
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DA IMPESSOALIDADE disposto no art. 37, caput, e seu parágrafo 1.º da Constituição Federal, assim como afronta ao disposto no art. 73, V, da Lei 
Federal nº 9.504/97. 

RESSALTA que a inobservância de tais proibições poderão dar ensejo a Representação por parte do Ministério Público Eleitoral 
desta zona contra os responsáveis pelo seu descumprimento, com pedido de condenação pela prática de conduta vedada, e, consequentemente, aplicação 
de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cem e seis mil quatrocentos e dez reais), como 
reza o art. 73, § 4.º da mesma Lei Eleitoral. 

Referida conduta poderá ainda configurar tipo legal de ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente público às penas 
dispostas na Lei Federal nº 8.429/92, bem como causa de inelegibilidade a rigor do dispõe a alínea j, I, do art. 1.º, da Lei Complementar 64/90, incluída 
pela lei 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). 

Encaminhe-se a presente Recomendação o Juízo Eleitoral da 18ª Zona (Assaré, Antonina do Norte e Tarrafas), ao Centro de Apoio 
Eleitoral - CAOPEL, via SAJ MP, para fins de conhecimento e acompanhamento e a Procuradoria Regional Eleitoral para a devida publicação no DMPF-
e extrajudicial. 

 
DAVID MORAES DA COSTA 

Promotor de Justiça 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00002419-2021| 

PORTARIA Nº 7, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001865/2020-20. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no exercício de suas atribuições constitucionais e legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar nº 

75/1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO o quanto consta no DESPACHO 598/2021 GABPR15-FFB - PR-DF-00001438/2021 e na PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO 1011/2020-MPF/PRDF/1OFCID (CERTIDÃO 11582/2020 GABPR15-FFB - PR-DF-00054001/2020 - Complementar - PR-DF-
00050148-2020(2).pdf); 

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

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados: 
Autor da representação: Ministério Público Federal; 
Envolvido: Força Aérea Brasileira; 
Objeto: apurar e tomar providências quanto à suposta inobservância da Lei nº 12.990/2014 e da Ação Declaratória de 

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

 
FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00000433-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

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

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 
República; 

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

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 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal); 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo e que os elementos que formam o presente Procedimento Preparatório não são suficientes 
para embasar o ajuizamento de ação civil pública e, por ora, também não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos fatos por meio de 
inquérito civil; 

R E S O L V E instaurar, a partir do procedimento preparatório nº 1.22.013.000081/2020-38, INQUÉRITO CIVIL, para apurar as 
dificuldades enfrentadas pela Comunidade Kiriri, em Caldas-MG, em razão da pandemia do coronavírus. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 
Como diligências administrativas: 
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I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 

II – a comunicação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 
62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III – a expedição de ofício ao advogado da Tribo Kiriri, solicitando que, no prazo de 10 dias úteis, informe se a Tribo continua 
recebendo auxílio do município de Caldas-MG e da FUNAI, especialmente em relação ao fornecimento de cestas básicas e material de higiene e se, 
atualmente, algum integrante encontra-se com grave problema de saúde (em sendo positivo, devendo ser especificado qual e se está recebendo o devido 
tratamento por parte dos entes/órgãos públicos). 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00001681-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
PP 1.22.000.002809/2020-13. (autos eletrônicos) 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando o disposto no art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 
c) considerando que o presente procedimento apura representação sobre alegada ocupação irregular das margens da Rodovia BR-040, 

na altura do Km 509, por parte do estabelecimento "Gabriel da Pedra Ardósia", situado em Ribeirão das Neves/MG; 
d) considerando que, por força da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, em especial seus artigos 4º, II e § 1º, e 5º, o procedimento 

preparatório serve apenas à realização de diligências breves para subsidiar a adoção de alguma das providências listadas no artigo 4º, incisos I a VI, da 
Resolução; 

RESOLVE converter este procedimento em inquérito civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no artigo 
6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 
a) registro no sistema informatizado da PRMG da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 
b) comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração deste inquérito civil, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87 

do CSMPF; 
c) expedição de Ofício ao Superintendente de Infraestrutura Rodoviária da ANTT, conforme despacho proferido na presente data. 

 
LAENE PEVIDOR LANÇA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00001722-2021| 
PORTARIA Nº 21, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 6216/2020, do relator Alexandre Camanho de Assis, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 792 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República LUCAS BERTINATO MARON para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5015452-58.2020.4.04.7002, em trâmite na 3ª Vara Federal Foz do Iguaçu. 

 
DANIEL HOLZMANN COIMBRA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00001720-2021| 
PORTARIA Nº 25, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 6215/2020, do relator Alexandre Camanho de Assis, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 792 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ANDRE BORGES ULIANO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5008059-73.2020.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 
DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00000087-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Autos nº 1.25.014.000058/2020-21 
 

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

RESOLVE: Instaurar inquérito civil com o fito de "Apurar suposta fraude em eleição para direção da ASSOCIAÇÃO APROIL, bem 
como processar impasse no repasse/aplicação de ICMS ECOLÓGICO no âmbito da Terra Indígena de Mangueirinha/Pr". 

Assim sendo, DETERMINO: 
1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de 

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

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

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00001837-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

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

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de 

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 
pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, "d", do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar supostas irregularidades em obras 
pactuadas no âmbito do Programa PROINFÂNCIA, nos termos da Nota Técnica nº 01/2019 (Almirante Tamandaré PAC 2 – Construção de Quadra 
Escolar Coberta 002/2013 - Termo Compromisso 8551/2014; Araucária PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Termo Compromisso 
3702/2012; Colombo -  CMEI MONZA  - Termo Compromisso 6479/2013; Curitiba PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar - Termo Compromisso 
3597/2012), cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 10051; 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.000685/2020-11 em Inquérito Civil. 
Para tanto, DETERMINO: 
a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 
b) solicitação de Publicação, por meio do Sistema Único, desta Portaria; 

 
JOAO VICENTE BERALDO ROMAO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00001145-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR MEIO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, com base no que 
preceituam o art. 129, II, da Constituição da República de 1988, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução 
CSMPF nº 87/2006, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNMP nº 23, de 17 
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a tutela dos direitos individuais homogêneos, coletivos, 
os interesses sociais (art. 127 da Constituição), bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados constitucionalmente; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002313/2020-92 foi instaurado com base em no Ofício nº 135/2020/1ª 
CCR/MPF, 2 de junho de 2020, pelo qual a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal relatou trabalho conjunto desenvolvido 
pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, integrado por representantes do MPF (1ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão) e dos Ministérios 
Públicos dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Maranhão - representando todos os MPs dos demais estados -
, com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e cobrar do poder público a conclusão das obras do Proinfância; 

Considerando que, de acordo com a tabela elaborada pela Divisão Cível desta unidade, constavam as seguintes obras do Programa 
Proinfância no Município de Igarassu/PE, classificadas como "OBRA CANCELADA": 

1) (20125) Terreno desapropriado; Endereço: Rua Jardim Tocandira, Santa Rita, Igarassu - PE CEP: 53600000; Ano Processo: 2011; 
Ano Termo: 2011; Fonte: PAC2; Número do Processo: 23400000310201188; Saldo em Conta: 917,00; Termo/Contrato nº PAC2 1062/2011; Escola de 
Educação Infantil Tipo B; Valores a Receber: 905228,78; Valores Pactuados: 1131535,98; 

2) (25718) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA; Endereço: Estrada da Tabatinga, Tabatinga, Igarassu - PE, CEP: 53605810; Ano 
Processo: 2012; Ano Termo: 2013; Fonte: PAC2; Número do Processo: 23400001424201226; Saldo em Conta: 186,17; Termo/Contrato nº PAC2 
5525/2013; MI - Escola de Educação Infantil Tipo B; Valores a Receber: 1.165.486,3; Valores Pactuados: 1.391.415,20 
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Considerando o teor do Ofício n° 186/2020 (Documento 10.1), por meio do qual a Secretária Municipal de Educação confirma o 
cancelamento das obras em questão por motivos de dificuldade de terreno e tipo de construção, com a devolução dos recursos inicialmente repassados 
no bojo do processo nº 23400000310201188 em 10/3/2020; 

Considerando que, com relação aos processos nº 23400001424201226 e 23400000409201180, o referido órgão municipal informou 
que a devolução estaria em andamento; 

Considerando a expedição do Ofício nº 4226/2020/MPF/PRPE/7º OFÍCIO, em 16 de outubro de 2020, requisitando à Secretaria 
Municipal de Educação de Igarassu que informasse detalhadamente o andamento dos processos nº 23400001424201226 e 23400000409201180, bem 
como a previsão para devolução integral dos valores repassados no seu âmbito ao FNDE; 

Considerando a ausência de resposta ao expediente, apesar das reiterações posteriores; 
Considerando a assunção de nova gestão no município, em virtude do resultado das eleições 2020; 
Considerando a necessidade de aprofundar a apuração; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002313/2020-92 em inquérito civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente portaria com este procedimento preparatório, assinalando como objeto do inquérito civil: apurar a 

completa execução das obras pactuadas pelo Município de Igarassu/PE no âmbito do Programa PROINFÂNCIA, bem como o efetivo funcionamento 
das respectivas unidades escolares; 

2. Remessa eletrônica da presente portaria à 1ª CCR/MPF, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 - CSMPF, solicitando-lhe 
a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução CNMP nº 23 e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

Como providência instrutória, determino a expedição de novo ofício à Prefeitura Municipal de Igarassu, encaminhando-lhe cópia dos 
expedientes não respondidos pela respectiva Secretaria de Educação. 

Em conformidade com as regras do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e do art. 15 da Resolução nº 87, do CSMPF, fica estabelecido 
o prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

 
LUIZ VICENTE DE MEDEIROS QUEIROZ NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00001042-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 13, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato nº. 1.26.000.000065/2021-26. 
 

Cuida-se de notícia de fato autuada a partir de representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão - SAC, que solicita a 
intervenção do Ministério Público Federal junto ao INSS ante a demora do órgão previdenciário na análise de requerimento formulado desde 04/11/2020. 

Com efeito, a demora do INSS na apreciação dos pleitos administrativos já é de conhecimento do MPF. Tanto pela crescente demanda 
de ações judiciais individuais que aportam diariamente nesta Procuradoria da República para parecer, quanto pelos feitos extrajudiciais que tramitam 
e/ou já tramitaram sobre a matéria. 

Dos pronunciamentos fornecidos pela Gerência Executiva do INSS em Recife, tem-se que a autarquia previdenciária vem impendendo 
esforços para otimizar sua força de trabalho e minimizar os problemas relatados pelos cidadãos. 

Contudo, as deficiências verificadas no atendimento previdenciário não são exclusivas do estado de Pernambuco. Trata-se de falha 
estrutural que acomete as agências do INSS em todo país. 

Sobre o tema, pontuou o Exmo. Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Marcelo Santos Correa: 
"A situação em tela trata-se de uma problemática nacional, inclusive é objeto de outros procedimentos. 
O ingresso com pleito judicial, ou a tomada de quaisquer medidas similares, não teria o condão de, pelo menos, aproximar-se de uma 

solução para a situação, considerando a complexidade do caso, o que se constata, inclusive, pela criação de Grupo de Trabalho específico por parte da 
PFDC para tratar do tema. 

Desse modo, verifica-se que a questão merece atenção de trato continuado, eis que, por ser uma instituição pública que suporta grande 
volume de atendimentos e em razão dos problemas inerentes ao próprio Sistema de Seguridade Social, trata-se de imbróglio merecedor de soluções 
sistemáticas e complexas." (destacou-se) 

Um trabalho específico sobre a matéria já foi objeto do Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social da PFDC e diversas 
diligências com a finalidade de propor melhorias no atendimento foram indicadas. Em consulta à página eletrônica da PFDC, inclusive, é possível 
verificar que um dos temas tratados no âmbito do GT foi a "qualidade e presteza no atendimento". 

Note-se, ainda, que este é o entendimento já adotado pelo NAOP da 5ª Região: 
"PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E CARÊNCIA DE ESTRUTURA NAS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO. ENVIO DE 
OFÍCIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPROVAÇÃO, PELA AUTARQUIA 
FEDERAL, DE MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS PROBLEMAS RELATADOS.CONSTATAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS EM 
AGÊNCIAS DE TODO O PAÍS. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL DEVIDO À AMPLITUDE DO OBJETO EM 
ANÁLISE E INEXISTÊNCIA DE FATO CERTO E DETERMINADO. ARQUIVAMENTO.HOMOLOGAÇÃO." 

Registre-se, ainda, que a Defensoria Pública da União, motivada pelas diversas demandas individuais em face do INSS sobre a demora 
nos atendimentos e apreciações de requerimentos, ingressou com ação civil pública na Seção Judiciária do Distrito Federal com vistas a fixar prazo 
máximo de 45 dias entre o atendimento do cidadão e a decisão efetiva sobre o seu pleito pelo INSS. 

A referida ação da DPU foi fruto, justamente, de ação conjunta entre as Defensorias Federais dos Direitos Humanos no Distrito 
Federal e no Paraná, reconhecendo a DPU que, ante a problemática nacional, era necessário um trabalho conjunto e que resultasse em pronunciamento 
judicial para todo o país. Destaca-se da petição inicial da DPU, in verbis: 

"É evidente que peculiaridades locais influem no tempo médio de atendimento, no entanto, as reivindicações se confirmam ao longo 
de todo o país. 

(…) 
A heterogeneidade dos tipos de benefícios e localidades diversas demonstram que se trata de ocorrência em âmbito nacional. 
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Ademais, em Boletim Estatístico da Previdência Social Vol 22, n.º 12 (anexo) constata-se que dos 650.624 requerimentos realizados 
no INSS no Brasil, 298.297 demoraram mais de 45 (quarenta e cinco) dias para análise em razão da pendências do INSS, ou seja, 45,9% tiveram prazo 
além do previsto." 

Resta claro, portanto, que a matéria extrapola o objetivo de procedimento extrajudicial local, haja vista, inclusive, que já foi objeto 
de acordo firmado entre o MPF, por meio do Procurador Geral da República, e o INSS, com pedido de homologação perante o STF, nos autos do RE 
1.171.152/SC, com alcance para a análise de todos os processos administrativos que buscam a concessão de benefícios, conforme destacado no pedido 
de homologação (http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/acordo-entre-mpf-e-inss-e- enviado-ao-supremo-para-homologacao). 

Importante frisar o repúdio à mora administrativa e à ilegalidade em que incorre o INSS e que apontam para a necessidade de uma 
solução para o problema sistêmico enfrentado pela autarquia previdenciária, que deve perseguir um modo de processar os requerimentos em prazo 
razoável, sendo certo que a postura adotada pelo  órgão previdenciário confirma se tratar de problema que extrapola a esfera de um requerimento 
individualizado, transformando-se em evidente problema coletivo, a atingir todos que procuram o INSS em âmbito nacional. 

Sob o aspecto coletivo, contudo, conforme demonstrado, resta a matéria judicializada, tanto pelo MPF, quanto pela DPU. 
Especificamente em relação à demanda do representante, consistente em: análise de requerimento de auxílio doença, forçoso 

reconhecer que 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." 

Afinal, o problema enfrentado pelo representante deve ser solucionado por medida judicial para defesa do interesse individual 
potencialmente lesado por meio de advogado constituído. 

Cabe registrar ainda que, se o representante não possuir meios para prover a defesa de seus interesses em juízo, deverá buscar auxílio 
da Defensoria Pública, para que esta, se necessário, providencie as medidas judiciais cabíveis ao resguardo dos seus interesses. 

Ante todo o exposto, considerando, principalmente, que a matéria em tela já se encontra judicializada, PROMOVO O 
ARQUIVAMENTO LIMINAR da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso II, da Resolução CNMP nº. 174/2017, e determino as seguintes 
providências: 

a) informe-se o representante sobre a presente decisão, conforme o §1º daquele dispositivo, fornecendo-lhe o endereço e telefones da 
DPU, acaso necessite; 

b) expirado o prazo, não havendo apresentação de recurso, arquivem-se os autos nesta Unidade, nos termos do art. 5º da Resolução 
já citada. 

 
ANDRÉA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 

Procuradora da República 
Atuando em substituição no 9º Ofício 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00000260-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
LENA VANIA NUNES DAS NEVES SEREJO - SERVIDORA FEDERAL - 
MINISTÉRIO DA SÁUDE - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU - 
PREFEITURA DE MACAÉ - CONFLITO DE HORÁRIOS - 
IRREGULARIDADES. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

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

Considerando os termos da representação apresentada nesta unidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL relatando o possível 
acúmulo ilegal de cargos públicos e a ausência de cumprimento da jornada semanal por parte de Lena Vania Nunes das Neves Serejo, servidora do 
Ministério da Saúde, cedida ao Município de Casimiro de Abreu/RJ e também servidora do Município de Macaé/RJ; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público que terá como objetivo apurar a 
regularidade e compatibilidade das jornadas de trabalho da servidora federal Lena Vania Nunes das Neves Serejo. 

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

Após: i) reitere-se o Ofício nº 1321/2020; ii) cancele-se o Ofício nº 1322/2020 e Oficie-se ao Fundo Municipal de Saúde de Casimiro 
de Abreu nos termos do Ofício nº 1322/2020. 

 
FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00002698-2021| 
PORTARIA Nº 480, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002391/2020-54 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento no art. 129, III, da Constituição da República, e no art. 7º, Inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que 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 n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil público 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 o presente procedimento preparatório decorre de representação que noticia supostas irregularidades 
cometidas por usuários da rede social "Instagram" ao divulgarem e promoverem sorteios de prêmios em dinheiro ou itens diversos, alegadamente sem 
autorização do Ministério da Economia; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, e no artigo 2º, §6º, da Resolução 23/2007, do 
CNMP, sobre o prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 

RESOLVE: 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, para a continuidade da apuração das supostas 

irregularidades noticiadas, tendo em vista a necessidade de novas diligências e esclarecimentos para melhor elucidação do caso. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00000145-2021| 
PORTARIA N° 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
Patrimônio Histórico. RFFSA.4ª CCR. Procedimento Preparatório nº 
1.29.003.000128/2020-21. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a CRFB, art. 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico; 

CONSIDERANDO que a Constituição, no art. 216, parágrafos 1º e 4º, determina que o poder público, com colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação” e que “os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei; 

CONSIDERANDO, ainda, que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos constitucionais e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, CF; art. 6º, VII, 'a' e 'd', e 
art. 7º, I, ambos da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que o Ofício Circular nº 05/2020-EVDL, da Procuradoria da República no município de Campinas/SP, apresenta 
informações sobre o desenvolvimento do "Projeto RFFSA”, que tem como objetivo a elaboração de um plano estratégico de atuação coordenada, a nível 
nacional, a fim de que sejam propiciados subsídios aos membros do MPF para atuação em casos que envolvam o espólio da Rede Ferroviária Federal 
S/A; 

CONSIDERANDO a instauração do presente Procedimento Preparatório, que possui o objetivo de verificar a situação dos bens 
imóveis e móveis pertencentes à antiga RFFSA, da antiga malha ferroviária que percorrem os municípios abrangidos pela Procuradoria da República de 
Novo Hamburgo/RS; 

CONSIDERANDO que ainda faltam informações a serem colhidas para melhor avaliar o destino a ser dado ao feito, tendo em vista 
que, no momento, aguarda-se resposta da Superintendência do Iphan no RS ao Ofício nº 1022/2020/PRM-NH/2ºOF (PRM-NHM-RS-00007162/2020); 

CONSIDERANDO que se encerrou o prazo de tramitação do feito como Procedimento Preparatório, havendo a necessidade de sua 
conversão em Inquérito Civil, nos termos do § 1º do art. 4 da Resolução Nº 87/2010; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF, 
para apurar a situação dos bens imóveis e móveis pertencentes à antiga Rede Ferroviária Federal S/A, nos trechos da malha ferroviária que percorrem os 
municípios abrangidos pela Procuradoria da República de Novo Hamburgo/RS. 

Assim, determino: 
1) autue-se esta portaria e remeta-se cópia digital à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para comunicar a instauração deste 

inquérito civil e requerer a publicação deste ato no Diário Oficial da União e no portal do MPF, em observância aos arts. 5º, VI, 6º e 16, § 1º, I, da 
Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

2)  após voltem os autos conclusos para novas determinações. 
 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000209-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000552/2020-86 em 
Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades no trâmite administrativo de 
Benefício de Prestação Continuada em nome da segurada Noemi de Los Santos 
Munoz. 
 

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 20200206459 apresentada por 
Ruamiles del Valle Guerra Munoz, imigrante venezuelana, noticiando possíveis irregularidades no trâmite de pedido de BPC em nome de sua mãe, 
Noemi de Los Santos Munoz; 

CONSIDERANDO que, conforme o relato e os documentos apresentados, por erro material no Cadastro Único, o BPC da segurada 
Noemi de Los Santos Munoz foi indeferido; 

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 nº 1.29.002.000552/2020-86 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 de Benefício de 
Prestação Continuada em nome da segurada Noemi de Los Santos Munoz; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): INSS; 
c) Autor(es) da representação: Ruamiles del Valle Guerra Munoz. 
II - Oficie-se à APS Caxias do Sul, encaminhando cópia da representação, para que se manifeste sobre a irregularidade relatada e 

informe qual a situação atual do pedido de benefício da segurada Noemi de Los Santos Munoz; 
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-CAX-RS-00000215-2021| 
PORTARIA Nº 137, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 

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

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

Inquérito Policial n. 5013059-39.2020.4.04.7107, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal; 
Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, 

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

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

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

 
SONIA CRISTINA NICHE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000232-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
Inquérito Civil nº 1.29.002.000281/2019-25 
 

Trata-se de Inquérito Civil, instaurado nesta Procuradoria da República na data de 03 de setembro de 2019, com a finalidade de que 
fosse apurada a possível prática de ato de improbidade administrativa por Tânia Maria Giordano da Silva, ex-empregada dos Correios no município de 
Esmeralda/RS, em razão da ausência do valor de R$ 2.745,39 em novembro de 2018. 

No dia 21 de agosto de 2019 houve o recebimento da Notícia de Fato de conduta tipificada na Lei n° 8.429 de 1992, no art. 9°, inciso 
XI. A comunicação em questão ocorreu em função do procedimento administrativo n° 53137.017430/2018-19, instaurado no âmbito da Agência dos 
Correios no município de Esmeralda/RS, no intuito de apurar a falta de numerário - o valor de R$ 2.745,39 - que estava sob a responsabilidade da 
empregada Tânia Maria Giordano da Silva, matrícula 8689530-3, averiguada no dia 23/11/2018. 

Conforme foi constatado no procedimento administrativo pelos Correios, a funcionária descumpriu normativos internos, tais como a 
contagem diária do numerário em espécie; deixar os documentos à disposição para vistoria dos inspetores; realizar diariamente o fechamento da 
movimentação financeira da agência; e fechar o caixa todos os dias. Dessa forma, e de acordo com a proibição de “utilizar ou retirar, indevidamente, da 
Empresa, dos empregados ou de terceiros, valores [...]” e “obter para si ou outrem vantagem patrimonial [...]”, restou comprovado que Tânia Maria 
Giordano da Silva transgrediu em relação às determinações de conduta estipuladas pelos Correios, e pela Lei n° 8.429 de 1992. 

Todavia, no julgamento disciplinar foi verificado que a ex-empregada efetivou a devolução da quantia que havia pego, antes mesmo 
de ter sido verificado qualquer prejuízo aos Correios. Consequentemente, ocorreu a despedida por justa causa com fundamento no art. 482, inciso I, da 
CLT. 
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Assim, a medida administrativa, considerando a dimensão do ato, foi suficiente a reprimir a conduta, uma vez que ocorreu a devolução 
do dinheiro incorporado indevidamente e foi aplicada a sanção de perda da função pública, também prevista no art. 12, inciso I, da Lei n° 8.429 de 1992. 

Considerando que os limites de atuação estão alinhados a uma motivação jurídica oriunda de um ato de improbidade, e que, no 
presente caso, restou efetivada a punição administrativa do agente público com a concretização de sua demissão, e que houve a devolução da vantagem 
patrimonial, desnecessária a aplicação da penalidade civil ante a suficiência da penalidade administrativa. 

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

i. Oficie-se TANIA MARIA GIORDANO DA SILVA e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS a fim de lhes 
dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-os, inclusive, que até que seja homologada pela 5° Câmara de Coordenação e 
Revisão, poderão ser apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
iii. Remetam-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

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

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00000618-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Designa Promotor de Justiça para oficiar perante a 5ª Zona Eleitoral – municípios 
de Boa Vista, Bonfim, Cantá e Normandia. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional Eleitoral signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, 
legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e artigo 
1º, da Resolução nº 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 27 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu art. 1º “atribui ao Procurador 
Regional Eleitoral a função de designar membros do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a justiça eleitoral de 
primeira instância”; 

CONSIDERANDO que o inciso I do citado art. 1º determina que a “designação será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, 
com base em indicação do Chefe do Ministério Público local”; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 006/2021 GABPGJ (SEI nº 0298785), (cópia anexa) de lavra da Excelentíssima Senhora 
Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Roraima, por meio do qual é informado a esta Procuradoria Regional Eleitoral a designação da 
Promotora de Justiça CARLA CRISTIANE PIPA para oficiar junto à Promotoria Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, em virtude do término da designação da 
função eleitoral do Promotor de Justiça VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA. 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar, em razão do Ofício nº 006, de 7 de janeiro de 2021, de lavra da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de 

Justiça, a Promotora de Justiça Dra. CARLA CRISTIANE PIPA, para exercer as funções de Promotora Eleitoral perante a 5ª Zona Eleitoral, municípios 
de Boa Vista, Bonfim, Cantá e Normandia, a partir do dia 08 de janeiro de 2021; 

Art. 2º Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Público do Estado de Roraima, para 
adoção das providências cabíveis; 

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 

RODRIGO MARK FREITAS 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00000180-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 

signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 
inciso VII, alínea ¿b¿, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do artigo 225, § 3º, da CRFB; 

CONSIDERANDO que é objetiva a responsabilidade por dano ambiental, cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, 
independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente(Lei 6.938/81); 
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CONSIDERANDO que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, em razão da coisa, estando o proprietário ou possuidor 
obrigado a reparar o dano; 

CONSIDERANDO que foi instaurado nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório n. 1.33.007.000098/2020-91 
para apurar os danos ambientais decorrentes de queimadas Em áreas de mata nativa do Bioma Mata Atlântica, ocorridas entre a Praia do Gi e a Praia do 
Sol, no Município de Laguna/SC; 

CONSIDERANDO que, instado, o 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Tubarão realizou perícia no local e informou que o fogo 
inicialmente propagou-se  de maneira lenta, mas em certos pontos houve uma propagação rápida, atingindo inclusive copas de árvores mais altas e após 
11 horas de combate, todos os focos foram apagados. Referiu a impossibilidade de início de combustão espontânea tampouco de causas naturais, de 
fenômenos termoelétricos, sendo a ação humana como causa determinante para o início do incêndio, mas sem ser possível determinar se foi direta ou 
indireta, bem como não foi possível indicar o responsável pelo incêndio; 

CONSIDERANDO que a PMA, após vistoria, informou que constatou apenas a queima de vegetações rasteiras e baixas, tipo 
gramíneas e arbustivas pequenas, bem como pinheiros (casuarinas) e eucaliptos, ambos exóticos, em uma área de mais de 50 ha, sem atingir terrenos 
e/ou acrescidos de marinha. Apontou, ainda, que a área se encontra alterada pela presença de reflorestamento de eucaliptos e pinheiros, espécies utilizadas 
para produção de madeira e carvão vegetal, o que pode ter contribuído para o incêndio porque as folhas caídas sobre o solo são combustível para o fogo, 
especialmente se o clima está seco. Por fim, também referido que foi possível indicar o responsável pelo incêndio; 

CONSIDERANDO que pelo Cartório de Registro de Imóveis de Laguna foi referida a impossibilidade de informar se a área afetada 
se sobrepõe a algum terreno/loteamento registrado naquela serventia, por falta elementos no Indicador Real, para que se verifique se a área está transcrita 
ou matriculada; 

CONSIDERANDO que pela APA foi enviado o Ofício SEI nº 115/2020, informando o encaminhamento da Informação Técnica nº 
8/2020-APA Baleia Franca/ICMBio, os anexos Nota Técnica 06/2016 - APA da Baleia Franca, Informação Técnica nº 7/2018-APA Baleia 
Franca/ICMBio e -Auto de Constatação nº 068/2020/3ªCIA/1ªBPMA, mas que restou verificada a ausência do envio da Informação Técnica nº 8/2020-
APA Baleia Franca/ICMBio; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com a 

finalidade de apurar os danos ambientais decorrentes de queimadas Em áreas de mata nativa do Bioma Mata Atlântica, ocorridas entre a Praia do Gi e a 
Praia do Sol, no Município de Laguna/SC 

Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. VERIFICAR OS DANOS 
AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS QUEIMADAS OCORRIDAS ENTRE A PRAIA DO GI E SOL. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC." 

Determino a adoção das seguintes providências: 
a) Registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n. 87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do 

CNMP; 
b) Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando da sua instauração, em 

observância ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida 
publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-CSMPF; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 
23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) Atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser acompanhados 
de cópia da presente Portaria, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 87/2010-CSMPF. 

Determino, ainda, a(s) seguinte(s) diligência(s): 
a) Oficie-se à APA da Baleia Franca, para que encaminhe a Informação Técnica nº 8/2020-APA Baleia Franca/ICMBio, citada no 

Ofício SEI nº 115/2020 e não encaminhada a esta Procuradoria da República. 
 

MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00001058-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução nº 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes da Portaria PGJ nº 3462/2020, RESOLVE: 

DESIGNAR os membros do Ministério Público abaixo indicados para atuarem, durante o mês de JANEIRO de 2021, perante as 
Zonas Eleitorais a seguir discriminadas: 
 

Zona 
Eleit. Comarca Nome Data Inicial Data Final Situação 

1ª Araranguá Pedro Lucas de Vargas 04/05/20 04/04/22 Titular 
2ª Biguaçu João Carlos Linhares Silveira 27/01/19 30/10/20 Titular 

João Carlos Linhares Silveira 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

3ª Blumenau Maristela Nascimento Indalencio 08/11/19 16/10/21 Titular 
4ª Bom Retiro Ana Luisa de Miranda 

Bender Schlichting 06/03/20 25/12/21 Titular 

Gabriela Cavalheiro Locks 07/01/21 08/01/21 Respondendo 
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Gabriela Cavalheiro Locks 11/01/21 22/01/21 Respondendo 

5ª Brusque Susana Perin Carnaúba 07/06/19 19/02/21 Titular 
André Braga de Araújo 07/01/21 15/01/21 Respondendo 

6ª Caçador Danielle Diamante 11/09/19 04/09/21 Titular 
Thiago Naspolini Berenhauser 21/01/21 31/01/21 Respondendo 

7ª Campos Novos Raquel Betina Blank 01/07/20 30/06/22 Titular 

8ª Canoinhas Renato Maia de Faria 01/09/19 11/05/21 Titular 
Bianca Andrighetti Coelho 07/01/21 08/01/21 Respondendo 
Bianca Andrighetti Coelho 11/01/21 13/01/21 Respondendo 

9ª Concórdia Marcos Batista De Martino 12/01/19 19/12/20 Titular 

Marcos Batista De Martino 01/01/21 31/01/21 Respondendo 
10ª Criciúma Vera Lúcia Coro Bedinoto 02/08/19 18/06/21 Titular 
11ª Curitibanos Raul Gustavo Juttel 17/11/19 13/09/21 Titular 

Fernando Wiggers 02/01/21 06/01/21 Respondendo 
Leonardo Cazonatti Marcinko 07/01/21 08/01/21 Respondendo 

Fernando Wiggers 09/01/21 19/01/21 Respondendo 
André Barbuto Vitorino 20/01/21 29/01/21 Respondendo 

Fernando Wiggers 30/01/21 31/01/21 Respondendo 

12ª Florianópolis Andreas Eisele 27/01/19 15/09/20 Titular 

Andreas Eisele 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

13ª Florianópolis Luciano Trierweiller Naschenweng 27/01/19 25/01/21 Titular 

Luciano Trierweiller Naschenweng 02601/21 31/01/21 Respondendo 

14ª Ibirama Daianny Cristine Silva Azevedo 
Pereira 03/08/20 28/07/22 Titular 

Guilherme Brodbeck 25/01/21 31/01/21 Respondendo 
15ª Indaial Guilherme Schmitt 26/05/19 19/04/21 Titular 

16ª Itajaí Milani Maurilio Bento 07/09/19 01/08/21 Titular 

17ª Jaraguá do Sul Ricardo Viviani de Souza 27/01/19 26/11/20 Titular 

Ricardo Viviani de Souza 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

18ª Joaçaba Protásio Campos Neto 08/05/20 28/04/22 Titular 

Jorge Eduardo Hoffmann 07/01/21 15/01/21 Respondendo 

19ª Joinville Marcelo Mengarda 12/06/19 03/03/21 Titular 

20ª Laguna Carlos Alberto da Silva Galdino 01/06/20 31/05/22 Titular 
21ª Lages Carlos Renato Silvy Teive 11/10/19 29/06/21 Titular 

22ª Mafra Filipe Costa Brenner 27/01/19 09/11/20 Titular 
Filipe Costa Brenner 01/01/21 06/01/21 Respondendo 

Fernanda Priorelli Soares Togni 07/01/21 14/01/21 Respondendo 
Alicio Henrique Hirt 15/01/21 17/01/21 Respondendo 
Filipe Costa Brenner 18/01/21 31/01/21 Respondendo 

23ª Orleans Marcelo Francisco da Silva 24/04/20 08/01/22 Titular 
Fernando Guilherme de Brito Ramos 25/01/21 31/01/21 Respondendo 

24ª Palhoça José Eduardo Cardoso 31/07/19 16/05/21 Titular 

Cristina Costa da Luz Bertoncini 07/01/21 13/01/21 Respondendo 

25ª Porto União Vinícius Secco Zoponi 21/08/20 29/06/22 Titular 
Rodrigo Kurth Quadro 25/01/21 26/01/21 Respondendo 

26ª Rio do Sul Adalberto Exterkötter 08/06/19 15/03/21 Titular 
27ª São Francisco do Sul Alan Rafael Warsch 08/05/20 26/10/21 Titular 

Sandra Faitlowicz Sachs 07/01/21 15/01/21 Respondendo 
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28ª São Joaquim Rafaela Vieira Bergmann 18/07/20 05/05/22 Titular 

Gilberto Assink de Souza 25/01/21 31/01/21 Respondendo 

29ª São José Vera Lúcia Butzke 05/12/19 03/12/21 Titular 
30ª São Bento do Sul Djônata Winter 22/11/19 15/11/21 Titular 

31ª Tijucas Fred Anderson Vicente 14/04/20 09/04/22 Titular 
32ª Timbó Alexandre Daura Serratine 09/11/18 07/09/20 Titular 

Alexandre Daura Serratine 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

33ª Tubarão Fábio Fernandes de Oliveira Lyrio 20/04/20 27/03/22 Titular 
34ª Urussanga Diana da Costa Chierighini 23/04/20 30/04/22 Titular 

Ana Maria Horn Vieira Carvalho 07/01/21 22/01/21 Respondendo 

35ª Chapecó Vânia Augusta Cella Piazza 20/06/19 08/06/21 Titular 

36ª Videira Flávio Fonseca Hoff 03/06/20 18/05/22 Titular 
37ª Capinzal Karla Bárdio Meirelles 25/02/19 11/02/21 Titular 

38ª Itaiópolis Pedro Roberto Decomain 28/09/19 26/09/21 Titular 

39ª Ituporanga Jaisson José da Silva 19/10/19 18/09/21 Titular 
41ª 

 
Palmitos José Orlando Lara Dias 27/03/20 25/12/21 Titular 

42ª Turvo Cláudio Everson Gesser Guedes 
da Fonseca 28/04/20 11/08/21 Titular 

43ª Xanxerê Michel Eduardo Stechinski 09/10/20 08/10/22 Titular 
44ª Braço do Norte Fabiana Mara Silva Wagner 15/09/19 18/08/21 Titular 

45ª São Miguel do Oeste Felipe Brüggemann 08/05/20 16/03/22 Titular 

46ª Taió Marco Antonio Frassetto 18/10/19 31/08/21 Titular 

47ª Tangará Barbara Machado Moura Fonseca 01/01/21 31/01/21 Respondendo 
48ª Xaxim Cristiane Weimer 21/02/20 26/12/21 Titular 

Felipe Nery Alberti de Almeida 07/01/21 31/01/21 Respondendo 

49ª São Lourenço 
do Oeste 

Marcio Vieira 22/02/20 17/09/21 Titular 

50ª Dionísio Cerqueira Fernanda Morales Justino 21/02/20 19/12/21 Titular 
Mariana Mocelin 11/01/21 15/01/21 Respondendo 

51ª Santa Cecília Otavio Augusto Bennech Aranha Alves 06/03/20 17/02/22 Titular 
52ª Anita Garibaldi Guilherme Luiz Dutra 04/10/19 03/08/21 Titular 

Augusto Zanelato Júnior 07/01/21 15/01/21 Respondendo 

53ª São João Batista Marcela Hülse Oliveira 15/08/19 12/06/21 Titular 

54ª Sombrio Joel Zanelato 07/12/20 20/09/22 Titular 

55ª Pomerode Rejane Gularte Queiroz Beilner 05/01/19 18/10/20 Titular 

Rejane Gularte Queiroz Beilner 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

56ª Balneário Camboriú Jean Michel Forest 18/03/19 29/11/20 Titular 

Jean Michel Forest 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

57ª Trombudo Central Bruno Bolognini Tridapalli 09/10/20 11/12/21 Titular 

José Geraldo Rossi da 
Silva Cecchini 11/01/21 20/01/21 Respondendo 

58ª Maravilha Rodrigo Dezengrini 30/12/20 01/12/22 Titular 

Fernanda Silva Villela Vasconcellos 07/01/21 21/01/21 Respondendo 

60ª Guaramirim Rafael Pedri Sampaio 27/01/19 18/01/21 Titular 

Rafael Pedri Sampaio 19/01/21 31/01/21 Respondendo 
61ª Seara Aline Boschi Moreira 21/10/19 02/10/21 Titular 
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62ª Imaruí Guilherme Brito Laus Simas 21/02/20 19/01/22 Titular 

63ª Ponte Serrada Giovanna Wolf Davelli 19/06/20 27/04/22 Titular 
Marcos Augusto Brandalise 07/01/21 25/01/21 Respondendo 

64ª Gaspar Lara Zappelini Souza 07/08/20 10/07/22 Titular 

Marcionei Mendes 07/01/21 31/01/21 Respondendo 
65ª Itapiranga Juliano Bitencourt Pinter 22/05/20 26/03/22 Titular 

Marina Saade Laux 07/01/21 08/01/21 Respondendo 
Maycon Robert Hammes 07/01/21 22/01/21 Respondendo 

66ª Pinhalzinho Douglas Dellazari 04/07/20 03/07/22 Titular 
67ª Santo Amaro da Imperatriz Cristina Elaine Thomé 05/01/19 02/09/20 Titular 

Cristina Elaine Thomé 01/01/21 06/01/21 Respondendo 
Lara Peplau 07/01/21 15/01/21 Respondendo 

Cristina Elaine Thomé 16/01/21 31/01/21 Respondendo 

68ª Balneário Piçarras Pablo Inglêz Sinhori 24/01/20 22/11/21 Titular 

69ª Campo Erê Juliana Eid Piva Bertoletti 22/05/20 31/08/21 Titular 
70ª São Carlos Silvana do Prado Brouwers 27/05/20 26/05/22 Titular 
71ª Abelardo Luz Chrystopher Augusto Danielski 06/05/19 12/01/21 Titular 

Chrystopher Augusto Danielski 01/01/21 31/01/21 Respondendo 
73ª Imbituba Sandra Goulart Giesta da Silva 06/06/19 13/05/21 Titular 

74ª Rio Negrinho Juliana Degraf Mendes 21/02/20 22/01/22 Titular 
76ª Joinville Germano Krause de Freitas 21/01/20 29/12/21 Titular 

Sérgio Ricardo Joesting 07/01/21 13/01/21 Respondendo 

77ª Fraiburgo Maria Fernanda Steffen da 
Luz Fontes 27/01/19 23/12/20 Titular 

Maria Fernanda Steffen da 
Luz Fontes 01/01/21 06/01/21 Respondendo 

Thiago Alceu Nart 07/01/21 29/01/21 Respondendo 
Maria Fernanda Steffen da 

Luz Fontes 30/01/21 31/01/21 Respondendo 

78ª Quilombo Bruno Poerschke Vieira 01/01/21 31/01/21 Respondendo 
79ª Içara Fernando Rodrigues de 

Menezes Júnior 03/05/19 12/02/21 Titular 

Marcus Vinicius de Faria Ribeiro 11/01/21 14/01/21 Respondendo 

81ª Papanduva Antonio Junior Brigatti Nascimento 24/06/19 22/06/21 Titular 

82ª São Miguel do Oeste Alexandre Volpatto 10/11/18 22/09/20 Titular 

Alexandre Volpatto 01/01/21 06/01/21 Respondendo 
Marciano Villa 07/01/21 08/01/21 Respondendo 

Alexandre Volpatto 09/01/21 31/01/21 Respondendo 

83ª Modelo Karen Damian Pacheco Pinto 31/07/20 16/05/22 Titular 

84ª São José Álvaro Luiz Martins Veiga 23/07/19 21/05/21 Titular 
85ª Joaçaba Márcia Denise Kandler 

Bittencourt Massaro 19/03/19 06/03/21 Titular 

86ª Brusque Daniel Westphal Taylor 22/03/19 28/01/21 Titular 

Diego Rodrigo Pinheiro 07/01/21 15/01/21 Respondendo 
Cristiano José Gomes 26/01/21 29/01/21 Respondendo 

Daniel Westphal Taylor 30/01/21 31/01/21 Respondendo 

87ª Jaraguá do Sul 
Belmiro Hanisch Júnior 20/12/19 02/12/21 Titular 

88ª Blumenau Hélio José Fiamoncini 29/10/19 10/09/21 Titular 
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90ª Concórdia 
 Luis Otávio Tonial 17/07/20 18/03/22 Titular 

91ª Itapema Luiz Mauro Franzoni Cordeiro 29/10/19 02/10/21 Titular 

92ª Criciúma 
 

Ricardo Figueiredo Coelho Leal 13/03/19 16/12/20 Titular 

Ricardo Figueiredo Coelho Leal 01/01/21 17/01/21 Respondendo 
Arthur Koerich Inacio 18/01/21 31/01/21 Respondendo 

93ª Lages Tatiana Rodrigues Borges Agostini 29/04/19 07/03/21 Titular 

Luis Suzin Marini Júnior 11/01/21 30/01/21 Respondendo 

94ª Chapecó Alessandro Rodrigo Argenta 12/10/19 29/08/21 Titular 

Átila Guastalla Lopes 07/01/21 08/01/21 Respondendo 
Átila Guastalla Lopes 11/01/21 19/01/21 Respondendo 

95ª Joinville Ricardo Paladino 18/10/19 15/08/21 Titular 
96ª Joinville Hélio Sell Júnior 18/12/19 06/12/21 Titular 

97ª Itajaí Cristina Balceiro da Motta 20/04/20 03/02/22 Titular 

98ª Criciúma Diógenes Viana Alves 07/05/19 17/12/20 Titular 

Diógenes Viana Alves 01/01/21 31/01/21 Respondendo 

99ª Tubarão Osvaldo Juvencio Cioffi Junior 14/09/19 14/08/21 Titular 

100ª Florianópolis Cid Luiz Ribeiro Schmitz 23/04/19 21/04/21 Titular 

102ª Rio do Sul Caroline Sartori Velloso Martinelli 28/11/19 20/04/21 Titular 

103ª Balneário Camboriú Caroline Cabral Zonta 04/02/20 07/01/22 Titular 
104ª Lages Fabrício Nunes 04/10/19 30/07/21 Titular 

105ª Joinville Marcus Vinícius Ribeiro de Camillo 16/08/20 12/08/22 Titular 
106ª Navegantes Maria Cristina Pereira 

Cavalcanti Ribeiro 01/08/19 30/05/21 Titular 

 
ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00000182-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 

signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 
inciso VII, alínea ¿b¿, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do artigo 225, § 3º, da CRFB; 

CONSIDERANDO que é objetiva a responsabilidade por dano ambiental, cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, 
independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81); 

CONSIDERANDO que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, em razão da coisa, estando o proprietário ou possuidor 
obrigado a reparar o dano; 

CONSIDERANDO que foi instaurado nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório n. 1.33.007.000178/2020-46, 
em razão de representação realizada pelo Portal do Cidadão do MPF, dando conta da construção de um muro de concreto, localizado na Prainha do Farol 
de Santa Marta, Município de Laguna, o que acabou por obstruir o acesso ao caminho antigo da comunidade; 

CONSIDERANDO que a FLAMA realizou vistoria no local apontado na representação e verificou que houve a reforma de cerca de 
arame e muro de concreto, de aproximadamente 53 m², situado em APP, sem autorização ambiental, perpetrado por José de Souza Patrício, motivo pelo 
qual lavrou o Auto de Infração n. 479 em face dele; 

CONSIDERANDO que a Defesa Civil de Laguna, instada a prestar esclarecimentos, informou que no local já existia um muro e que 
este teria sido atingido pela força das marés e por isso, o proprietário do imóvel teria o reconstruído. Indicou que, aparentemente, a delimitação antiga 
foi mantida, recomendando-se a sua manutenção para garantir a segurança do imóvel; 
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RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com a 

finalidade de apurar a viabilidade da manutenção de muro/cerca reconstruído no Farol de Santa Marta, por José de Souza Patrício. 
Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO DE MURO DE 

CONCRETO EM APP. PRAINHA DO FAROL DE SANTA MARTA. PERPETRADO POR JOSÉ DE SOUZA PATRÍCIO. LAGUNA/SC.". 
Determino a adoção das seguintes providências: 
a) Registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n. 87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do 

CNMP; 
b) Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando da sua instauração, em 

observância ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida 
publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-CSMPF; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 
23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) Atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser acompanhados 
de cópia da presente Portaria, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 87/2010-CSMPF. 

Determino, ainda, a(s) seguinte(s) diligência(s): 
a) Oficie-se à FLAMA, para que informe sobre o andamento do processo administrativo n. 0275.0000188/2020, referente a autuação 

realizada em desfavor de José de Souza Patrício, pela reforma de muro de contenção em imóvel situado na região do Farol de Santa Marta. Prazo para 
resposta: 20 (vinte) dias. 

 
MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00000998-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.33.000.001601/2020-95. INQUÉRITO CIVIL – 
CONVERSÃO. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição 
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 
CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 
acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 
CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao consumidor, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização respectiva; 

CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.001601/2020-95 e a necessidade de dar continuidade a sua 
instrução; 

Determino a CONVERSÃO do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar possíveis 
irregularidades praticadas pela 

Caixa Econômica Federal, relativas à cobrança de débitos e a realização de créditos provenientes de resgates de aplicação 
programados em dias diferentes, resultando em saldo negativo da conta do consumidor. 

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 3ª CCR. CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. 

CEF. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. COBRANÇA DE DÉBITOS. JUROS.IOF. SALDO NEGATIVO. RESGATE DE APLICAÇÕES 
PROGRAMADOS. CRÉDITO E DÉBITO APURADOS EM DIAS DIFERENTES; 

b) a comunicação desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando a devida 
publicação; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00001056-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3497 e 3498, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
23ª/Orleans Marcelo Francisco da Silva (17 de dezembro) 

58ª/Maravilha Ana Laura Peronio Omizzolo (a partir de 17 de dezembro) 
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58ª/Maravilha Ana Laura Peronio Omizzolo (30 e 31 de dezembro) 
23ª/Orleans Marcelo Francisco da Silva (18 de dezembro) 

 
DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
23ª/Orleans Luísa Zuardi Niencheski (17 de dezembro) 

58ª/Maravilha Rodrigo Dezengrini (17 a 29 de dezembro) 
58ª/Maravilha Rodrigo Dezengrini (30 de dezembro de 2020 a 1o de dezembro de 2022) 

23ª/Orleans Luísa Zuardi Niencheski (18 de dezembro) 
 

ANDRE STEFANI BERTUOL 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00001119-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 46 e 47, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
67ª/Santo Amaro da Imperatriz Lara Peplau (8 a 15 de janeiro) 

 
DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
67ª/Santo Amaro da Imperatriz Bartira Soldera Dias (8 a 15 de janeiro) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00001046-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 12/2021, 13/2021 e 14/2021, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
14ª/Ibirama Guilherme Brodbeck (25 a 31 de janeiro) 

65ª/Itapiranga Maycon Robert Hammes (7 a 10 de janeiro) 
71ª/Abelardo Luz Chrystopher Augusto Danielski (1º a 12 de janeiro) 

76ª/Joinville Sérgio Ricardo Joesting (7 a 13 de janeiro) 
 
DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
14ª/Ibirama Renata de Souza Lima (25 a 31 de janeiro) 
76ª/Joinville Felipe Prazeres Salum Müller (7 a 13 de janeiro) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00000143-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República 
em Ourinhos, com apoio nos artigos 127, 129 e 225 da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93 e na Resolução n.º 
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foram apresentadas representações noticiando a possível ocorrência de dano ambiental decorrente do 
aumento da vazão nas jusantes Usinas Hidrelétricas de Jurumirim e Chavantes, o qual poderá também acarretar impacto ambiental negativo ao turismo 
da região; 

CONSIDERANDO ainda a Recomendação n.º 01/CMPF de 01 de julho de 2020 que recomenda que se abstenham de realizar atos 
em Notícias de Fato que exijam procedimento próprio; e 

CONSIDERANDO a necessidade de diligências para melhor apreciação dos fatos indicados na representação. 
RESOLVE 
INSTAURAR, nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 4º, 

da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS 
ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto apurar a eventual ocorrência 
de dano ambiental e de impacto ambiental negativo ao turismo, decorrente do aumento de vazão nas jusantes das Usinas Hidrelétricas de Jurumirim e 
Chavantes, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta presente portaria; 
2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 
3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 
n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 
10 (dez) dias; 

5. após, encaminhe cópia integral da representação apresentada pelos noticiantes, Deputado Capitão Augusto e Prefeitura de 
Fartura/SP, a Agência Nacional de Águas, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a concessionária Rio 
Paranapanema Energia S/A, para que, no prazo de 10 dias úteis, prestem informações e encaminhe os documentos pertinentes quanto a notícia de aumento 
da vazão Usinas Hidrelétricas de Jurumirim e Chavantes, notadamente, informe quais medidas serão adotadas para evitar ou minimizar os impactos 
ambientais, bem como se houve o estudo de eventual impacto dessa medida em relação ao turismo da região. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00000177-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

 
Tramitam nesta Procuradoria da República em Sorocaba/SP os Inquéritos Civis nºs 1.34.016.000086/2017-14 e 

1.34.016.000524/2015-82, que apuram irregularidades e responsabilidades em relação à conservação de bens imóveis de interesse cultural, histórico e 
arquitetônico, que compõem o complexo de edificações da Estação Brigadeiro Tobias, localizado no distrito de mesmo nome, em Sorocaba/SP. 

Inquérito Civil nº 1.34.016.000086/2017-14 
Procedimento iniciado por representação formulada pela Associação Movimento de Preservação Ferroviária do Trecho Sorocabana. 

Noticia a representante a ação predatória de invasor não identificado no imóvel de NBP (número de bem patrimonial) nº 312.275, denominado Estação 
Primitiva, que seria objeto do processo de tombamento nº 26408/2016, aberto pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, acolhido em 21/09/2016. 

Instrui a representação cópia do Ofício nº 036/2016, de 19/09/2016, dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico – CMDP, solicitando a abertura de processo de tombamento de 4 (quatro) edificações remanescentes da vila ferroviária do Distrito 
de Brigadeiro Tobias, Sorocaba/SP, localizadas na altura do Km 93 da ferrovia, descritos como sendo (i) a Estação Primitiva (fls. 11/15), (ii) Cabine 
Seccionadora (fls. 16/17), (iii) Casa de Trabalhadores em madeira (fls. 18/19) e (iv) Casa de Trabalhadores em alvenaria (fls. 20). 

Diz a representante que, originalmente, segundo relatório de instalações fixas da Fepasa, existiam 8 (oito) edificações na referida vila, 
mas que, entre 1986 e 1999, quatro foram demolidas, restando as acima mencionadas (fls. 09). 

Instada a se manifestar sobre o teor do Ofício nº 036/2016, do CMDP, a Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo, por 
meio do Ofício nº 17883/2017-MP, de 14/03/2017, informou que os imóveis de NBPs (números de bens patrimoniais) 312.271, 312.272 e 312.273 
correspondem à Casa de Trabalhadores em alvenaria e que esses bens mais os de NBPs 312.274 (Casa de Trabalhadores em madeira) e 312.275 (Estação 
Primitiva) foram transferidos à SPU-SP, pela Inventariança da extinta RFFSA, por meio dos Termos de Transferências nºs 1645/2015 e 7039/2010. 
Esclarece que referidos imóveis estão edificados sobre o terreno operacional NBP 7.900.000-000, conforme consta dos Processos nºs 13-022346/MAP e 
04977.209994/2015-36. Informa que, com fundamento no Parecer/MP/Conjur/DPC/nº 0113-5.12/2010, por serem acessões e benfeitorias não 
operacionais, mas incluídas em terreno operacional, sucedidas diretamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a 
documentação pertinente foi encaminhada, pela SPU-SP, àquela autarquia, por meio do Ofício nº 16226/2016-MP. Ressalta, ainda, que, em relação à 
Cabine Seccionadora (NBP 410.142), não foi localizada na base de dados do Controle de Inventário da Documentação de Imóveis, da Inventariança da 
extinta RFFSA, mas que, conforme consta da Planta PJ010198 (fls. 33-verso e 34), há, em relação a ele, a anotação “OP”, de bem operacional. 

O DNIT, por meio do Ofício nº 7247/2018/COPAF/CGPF/DIF/DNIT, de 13/03/2018, confirmou a transferência dos imóveis 
ferroviários relatada pela SPU-SP. Argumentou, entretanto, inviabilidade de execução de obras nos mesmos, uma vez que, por se tratarem de imóveis de 
reserva técnica, não possuem projetos ou dotação orçamentária para guarda e manutenção e que o seu orçamento provém do Orçamento Geral da União, 
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aprovado anualmente através de LOA (Lei Orçamentária Anual), com diretrizes fixadas no Plano Plurianual, que não prevê recursos para ações dessa 
natureza. Ressaltou que, por conta disso, tem buscado, por ora sem sucesso, interessados na cessão do patrimônio para utilização em projetos de 
preservação da memória ferroviária, como o Município de Sorocaba e a Associação Movimento de Preservação Ferroviária do Trecho Sorocabana. 
Quanto à ocupação irregular (invasão) e depredação dos imóveis, informou que foi realizada Inspeção Técnica no local (SEI 0406045), expediente que 
foi encaminhado à Polícia Federal em Sorocaba para as medidas cabíveis. 

A União, apesar de oficiada reiteradas vezes, não se manifestou sobre a questão. 
A Associação Movimento de Preservação Ferroviária do Trecho Sorocabana, em representação complementar, encaminhada em 

15/04/2019, e em Pedido de Informação, denunciou que o imóvel denominado “Estação Primitiva” (NBP 312.275) encontrava-se em avançado processo 
de destruição por parte de invasores, problema também veiculado pela imprensa local. 

Inquérito Civil nº 1.34.016000524/2015-82 
Procedimento instaurado a partir de cópia do Inquérito Civil nº 7597/2014, instaurado pelo Ministério Público Estadual – Promotoria 

de Justiça Cível de Sorocaba/SP, em razão de representação formulada pela Secretaria Municipal de Cultura, noticiando a má conservação e invasão de 
imóvel ferroviário, mais precisamente da Estação Ferroviária de Brigadeiro Tobias, também chamada de “Estação Nova”, localizada no Km 93 da linha 
férrea, também no Distrito de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba/SP, e que, a princípio, estaria no entorno do Casarão Tobias de Aguiar, imóvel este 
tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT. 

Trata-se de imóvel pertencente à União cadastrado sob NBP (número de bem patrimonial) 4.410.144-0, que, embora não operacional, 
mas por estar inserido no limite denominado “Reserva Técnica”, foi transferido, pela Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo – SPU-SP, 
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, através do Ofício nº 16226/2016-MP, de 07/04/2016. 

Cabe registrar que o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio de Sorocaba instaurou o processo nº 13.001/2001, que versa sobre 
estudos de viabilidade de tombamento da referida estação. 

Estando abandonado, o prédio foi invadido por famílias que passaram a ocupá-lo como moradia, mas que, no entanto, de lá foram 
removidas, no ano de 2015, por força de ação de reintegração de posse ajuizada pela concessionária ALL – América Latina Logística Malha Oeste, 
perante a 1ª Vara da Justiça Federal de Sorocaba, processo nº 0004702-79.2014.4.03.6110, que foi extinto e arquivado, devido a acordo entre os ocupantes 
e a ALL. Entretanto, principalmente pela ausência de fiscalização, a também chamada “Estação Nova” novamente encontra-se ocupada por outras 
famílias, voltando a ser alvo de ações prejudiciais à sua integridade, a exemplo do que ocorre com os imóveis objetos do Inquérito Civil nº 
1.34.016.000086/2017-14. 

Instado a se manifestar sobre providências tomadas, ou a serem tomadas, em relação às situações relatadas nos dois Inquéritos Civis, 
o DNIT, autarquia federal responsável pela preservação e destinação dos referidos próprios ferroviários, tanto num caso quanto no outro, por meio dos 
Ofícios nºs 0930/2016/SR-SP, de 17/08/2016, 7068/2017/DIF/DNIT SEDE, de 16/10/2017, 9667/2018/COPAF/CGPF/DIF/DNIT SEDE, de 26/03/2018, 
e 7247/2018/COPAF/CGPF/DIF/DNIT SEDE, de 13/03/2018, informou que tem buscado, porém sem sucesso, interessados na cessão do patrimônio 
para utilização em projetos de preservação da memória ferroviária, como o Município de Sorocaba, a Associação Movimento de Preservação Ferroviária 
do Trecho Sorocabana e, até, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Ressaltou que não planeja utilizar referidos bens, reforçando, em suas 
manifestações, a inviabilidade de execução de obras nos mesmos, uma vez que, por se tratarem de imóveis de reserva técnica, não possuem projetos ou 
dotação orçamentária para guarda e manutenção e que o seu orçamento provém do Orçamento Geral da União, aprovado anualmente através de LOA 
(Lei Orçamentária Anual), com diretrizes fixadas no Plano Plurianual, que não prevê recursos para ações dessa natureza. 

Em resumo, devido à completa ausência de ações efetivas por parte dos órgãos públicos que direta ou indiretamente são responsáveis 
pela proteção e manutenção dos bens ferroviários em apreço, tratados nos Inquérito Civis em epígrafe, que, abandonados, invadidos e sofrendo ações de 
vandalismo, se encontram, em todos os aspectos, em péssimas condições de conservação e em avançado estado de deterioração, principalmente a 
denominada “Estação Primitiva” (NBP 312.275), que já teve parte da sua estrutura demolida por indivíduos a serem identificados e responsabilizados 
em inquérito policial instaurado pela Polícia Federal em Sorocaba, conforme noticiado nos autos. Entretanto, nenhuma providência foi tomada pelos 
órgãos competentes para impedir a continuidade desse processo de degradação do patrimônio público ferroviário. 

Dúvidas não há em relação às responsabilidades do DNIT em implementar as medidas necessárias para fazer cessar o processo de 
degradação do imóveis ora tratados, restaurando-os e tomando as demais providências pertinentes à manutenção e proteção dos mesmos, dando-lhes a 
adequada destinação, de acordo com a legislação em vigor.  

No mesmo nível são as responsabilidades da União, tese que, aliás, vem sendo adotada em casos análogos, a exemplo da decisão 
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal em São José do Rio Preto/SP em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, processo 
nº 0007954-78.2009.4.03.6106, em face da ALL – América Latina Logística Malha Sul S/A, União e Município de São José do Rio Preto, por danos 
causados pela concessionária na Estação Ferroviária localizada naquele Município e por ele tombado, interessando para a presente Recomendação a 
transcrição do seguinte trecho da decisão que trata precisamente das responsabilidades da União: 

A União, posteriormente substituída no polo passivo pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT (fls. 552), 
sustentou a sua legitimidade ativa ad causam e, por conseguinte, a necessidade de sua exclusão do polo passivo da presente Ação Civil Pública. 
Inicialmente, no tocante à substituição do polo passivo, apesar da alegação da União quanto a eventuais problemas práticos decorrentes da classificação 
de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, após examinar detidamente os autos, entendo que não é caso de aplicar a interpretação 
extensiva da Lei n.º 11.483/07. Explico. A lei n.º 11.483/07, que encerrou e extinguiu a Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, preconiza o seguinte 
quanto aos bens da extinta sociedade de economia mista: Art. 2o A partir de 22 de janeiro de 2007: I - (...) II - os bens imóveis da extinta RFFSA ficam 
transferidos para a União, ressalvado o disposto nos incisos I e IV do caput do art. 8o desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.772, de 2008Art. 8o Ficam 
transferidos ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT:I - a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta 
RFFSA;II - os bens móveis não-operacionais utilizados pela Administração Geral e Escritórios Regionais da extinta RFFSA, ressalvados aqueles 
necessários às atividades da Inventariança; e III - os demais bens móveis não-operacionais, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e 
componentes, almoxarifados e sucatas, que não tenham sido destinados a outros fins, com base nos demais dispositivos desta Lei. IV - os bens imóveis 
não operacionais, com finalidade de constituir reserva técnica necessária à expansão e ao aumento da capacidade de prestação do serviço público de 
transporte ferroviário, ressalvados os destinados ao FC, devendo a vocação logística desses imóveis ser avaliada em conjunto pelo Ministério dos 
Transportes e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme dispuser ato do Presidente da República. (Incluído pela Lei nº 11.772, de 
2008Por sua vez, a Lei nº 11.483/07 foi regulamentada pelo Decreto nº 6.018/07, in verbis: Art. 5o Durante o processo de inventariança serão 
transferidos:(...)III - ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: a) a documentação e as informações sobre os bens imóveis não-operacionais 
oriundos da extinta RFFSA transferidos à União; b) a base de dados cadastrais dos imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA transferidos à 
União, para fins de inclusão no sistema informatizado da Secretaria do Patrimônio da União; Da análise dos dispositivos acima, concluo que os bens 
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imóveis não- operacionais da extinta RFFSA foram transferidos para a União, salvo aqueles bens necessários à reserva técnica para expansão ferroviária, 
os quais foram transferidos para o DNIT. Ademais, a legislação que extinguiu a RFFSA classifica como bens operacionais os bens que foram arrendados 
às concessionárias operadoras das ferrovias (infraestrutura, locomotivas, vagões e outros bens vinculados à operação ferroviária). E, por sua vez, são 
classificados como não-operacionais aqueles bens não vinculados a contratos de arrendamento celebrados pela extinta RFFSA, bem como aqueles com 
operação ferroviária delegada a Estados ou Municípios, como é o caso das Estações Ferroviárias. (cf. http://patrimoniodetodos.gov.br/gerencias-
regionais/spu-pb/projetos-e-acoes/rede-ferroviaria-federal-s.a-rffsa).De forma que, em que pese a argumentação da União, baseada no parecer 
MP/CONJUR/DPC/nº 0113 - 5.12/2010 (fls. 543/548v), não há margem para interpretação de que todos os bens imóveis não operacionais devem ser 
transferidos para o DNIT, pela exegese do artigo 92 do Código Civil, no sentido de que o acessório segue mesma sorte do bem principal. Por certo, além 
de não ser possível extrair da leitura da referida legislação que os terrenos das Estações Ferroviárias são classificados como operacionais e, por 
conseguinte, transferidos ao DNIT, considerando ainda que houve por parte da Secretaria do Patrimônio da União, por meio da Portaria n.º 241, de 20 de 
julho de 2010, a cessão provisória de uso gratuito da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto para Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura (fls. 480), não incumbe a este juízo apreciar eventual problema prático no registro 
destes bens no Cartório de Registro de Imóveis, cabendo, se for o caso, a alteração ou a melhor regulamentação da Lei n.º 11.483/07. Diante disso, após 
melhor examinar a questão, revejo a decisão de fls. 552 de substituição da União pelo DNIT, devendo a União permanecer no polo passivo da presente 
Ação Civil Pública e, por conseguinte, o DNIT excluído do polo passivo, cabendo ressaltar que isso não implica em prejuízo para a União, pois que a 
substituição equivocada ocorreu somente após a fase de instrução do processo, quando a parte já havia se manifestado regularmente (fls. 447 e 468). 
Quanto à responsabilidade da União pela conservação e administração da Estação Ferroviária local, bem tombado pelo Município de São José do Rio 
Preto (fls. 64) e oriundo da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (fls. 169/172), o artigo 19 do Decreto-Lei n.º 25/37 dispõe o seguinte: Art. 19. 
O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao 
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro 
da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Da exegese do dispositivo citado, concluo que cabe ao proprietário do bem tombado 
a responsabilidade pela sua conservação. De forma que, tratando-se a Estação Ferroviária de São José do Rio Preto de bem pertencente à União, nos 
termos do artigo 2º, inc. II, Lei n.º 11.483/07, compete a ela a responsabilidade pela conservação do bem tombado. Portanto, não há que se falar em 
ilegitimidade passiva da União e, muito menos, razão para incluí-la no polo ativo da lide, uma vez que eventual dano causado ao seu patrimônio pela 
locomotiva da concessionária, ALL - América Latina Logística Malha Sul S/A, corré nestes autos, deve ser apurado em ação própria. Sobre o assunto, 
confira-se entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. BEM IMÓVEL TOMBADO. RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO.1. Nos termos do art. 19 do Decreto-lei n. 25/37, cabe ao proprietário a responsabilidade pela conservação e manutenção de bem 
tombado. Na espécie, sendo a União proprietária do imóvel tombado, objeto da ação civil pública, cabe a ela promover as obras e os reparos necessários 
à conservação do bem.2. Tal função não se confunde com a atribuição do IPHAN em fiscalizar e proteger o patrimônio histórico e cultural no uso regular 
do seu poder de polícia.3. Recurso especial não provido. (REsp 666.842/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009) (destaquei) Diante disso, na condição de proprietária, compete à União a responsabilidade ambiental-cultural 
pela conservação e manutenção da antiga Estação Ferroviária de São José do Rio Preto. Afasto, portanto, a arguição da corré UNIÃO de ilegitimidade 
passiva ad causam e de legitimidade ativa. 

Feitas as devidas explanações, o Ministério Público Federal, através do Procurador da República subscritor, no exercício das suas 
atribuições constitucionais e legais: 

Considerando que, se medidas urgentes não forem tomadas pelos órgãos competentes, os imóveis que compõem o complexo da vila 
ferroviária de Brigadeiro Tobias poderão sofrer danos irreversíveis; 

Considerando que, nos termos do art. 216, caput e inciso V, da Constituição Federal, constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico; 

Considerando que, nos termos do artigo 129, II, da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público “zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia”; 

Considerando que, nos termos da Lei Complementar nº 75/1993, é função institucional do Ministério Público da União a defesa do 
patrimônio cultural brasileiro (art. 5º, III, “c”), competindo-lhe expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos de relevância pública, 
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 
6º, XX). 

Resolve, com fundamento nos dispositivos constitucionais e legais mencionados, RECOMENDAR: 
Ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, pessoa jurídica de direito público 

interno, constituída sob a forma de autarquia federal, com sede no Setor Asa Norte, Quadra 03, Bloco A, CEP: 70.040-902, Brasília/DF, a ser intimada 
na Superintendência Regional no Estado de São Paulo, situada na Rua Ciro Soares de Almeida, nº 180, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02167-000; 

À UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, a ser intimada por intermédio da Advocacia-Geral da União – Procuradoria Seccional 
da União, localizada na Av. General Carneiro, nº 677, Vila Lucy, Sorocaba/SP, CEP 18043-002; 

a) que implementem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de recebimento da presente Recomendação, as medidas 
necessárias para a remoção das famílias que estejam ocupando irregularmente as edificações ferroviárias de Brigadeiro Tobias; 

b) que, após removidos os invasores, e tomadas as medidas necessárias para impedir novas ocupações, seja apresentado, no mesmo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, um cronograma de ações visando a restauração e manutenção dos imóveis degradados e a reconstrução daquele 
(Estação Primitiva) que foi parcialmente demolido. 

É fixado o prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento desta, para que sejam prestadas informações acerca das providências 
adotadas em virtude desta Recomendação. 

Providencie-se a publicação da Recomendação pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural). 

 

VINICIUS MARAJÓ DAL SECCHI 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000392-2021| 

PORTARIA N° 7, 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° 1.36.000.000746/2019-23, com o escopo de apurar a 

suposta ausência de prestação do contas do convênio firmado pelo Município de Monte Santo do Tocantins/TO com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Termo de Compromisso PAR nº5536/2012, Processo nº 23400003277201229) para a aquisição de 10 projetores, 
50 conjuntos aluno e 01 ônibus escolar, atribuída ao ex-gestor FRANCISCO JOSÉ FERREIRA LIMA. 

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 e comunique-se a presente 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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000400-2021| 
PORTARIA N° 82, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
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° 1.36.000.000557/2019-51, para "apurar possíveis 

irregularidades na licitação realizada pelo Município de Lajeado/TO para a execução de pavimentação asfáltica em sua vias urbanas (Carta Convite nº 
001/2019) com a utilização de recursos federais que lhe foram repassados em razão do Convênio nº 851653/2017, firmado com a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM" 

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 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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00000397-2021| 
PORTARIA N° 83, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
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° 1.36.000.000540/2019-01, voltado a apurar a suposta 

retenção irregular de verba federal do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC no âmbito da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado do Tocantins - SEFAZ/TO. 
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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 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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