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CORREGEDORIA DO MPF  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00113465-2021| 
EDITAL Nº 7, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Institui correição ordinária nos ofícios do estado de São Paulo e comunica horário 
de atendimento ao público. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo art. 65, II, da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, c/c o art. 3º, I, III, XXVI, e § 1º, da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009, torna pública a realização 
de correição ordinária nos ofícios do estado de São Paulo. 

CONSIDERANDO a natureza das atividades prestadas pelos Órgãos do Ministério Público Federal, instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
(art. 127, CF); 

CONSIDERANDO os propósitos delineados pelo planejamento estratégico da Instituição, especialmente a missão em promover a 
realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito e a seus valores traduzidos na autonomia institucional, o 
compromisso, a transparência, a ética, a independência funcional, a unidade, a iniciativa e a efetividade; 

CONSIDERANDO a competência da Corregedora-Geral para, dentre outras atribuições: dirigir a Corregedoria do Ministério Público 
Federal; fiscalizar o cumprimento dos normativos que regem a carreira; realizar exclusivamente correição ordinária ou designar, dentre os Corregedores 
Auxiliares, aqueles que comporão a comissão de correição; fiscalizar o atendimento ao expediente forense, a participação dos atos judiciais, quando 
obrigatória a presença do Membro, ou sua assistência a outros, quando conveniente ao interesse do serviço; 

CONSIDERANDO a função precípua da Corregedoria de orientar e fiscalizar as atividades funcionais dos Membros do Ministério 
Público Federal (art. 63, LC 75/93, e art. 1º da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009); 

CONSIDERANDO que o principal objetivo da correição ordinária consiste em verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a 
pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO a competência desta Corregedoria é o Órgão competente para adotar as providências institucionais quanto ao 
recebimento, análise e autuação de representação em face de Parquet Federal, bem como para registrar elogios direcionados à classe, sem prejuízo das 
atribuições conferidas às Salas de Atendimento ao Cidadão (SAC) em funcionamento em todas as Unidades da Instituição;  

CONSIDERANDO a necessidade de manter vigentes as estratégias de enfrentamento à disseminação da COVID. 
RESOLVE: 
DETERMINAR a realização de correição ordinária nos ofícios da Procuradoria da República no estado de São Paulo e nas 

Procuradorias da República nos municípios de Andradina, Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, 
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Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jales, Jaú, Jundiaí, Marília, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, 
Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté, no período de 3 
a 21 de maio do corrente ano. 

DESIGNAR os Procuradores Regionais da República João Heliofar de Jesus Villar, Elton Ghersel, Maurício da Rocha Ribeiro, José 
Ricardo Meirelles, João Francisco Bezerra de Carvalho, Antônio Carlos Welter, Stella Fátima Scampini, Cristina Marelim Vianna e Bruno Freire de 
Carvalho Calabrich e a Procuradora da República Vanessa Seguezzi para, sob a presidência desta Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, 
compor a comissão de correição ordinária. 

COMUNICAR a realização de atendimento ao público no dia 5 de maio de 2021, das 9 às 15 horas, horário oficial de Brasília, 
diretamente por esta signatária, por meio de ferramenta institucional e mediante horário previamente agendado com esta Corregedoria pelo endereço 
eletrônico CMPF-secretariaexecutiva@mpf.mp.br. 

COMUNICAR que, em virtude da momentânea política de gestão institucional implementada pela Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 
de março de 2020, posteriormente alterada pelas Portarias PGR/MPU nº 67/2020 e nº 75/2020, em conjunto com a Portaria PGR/MPU Nº 76, de 19 de 
março de 2020, e das questões de saúde pública, a publicação de realização do atendimento ao público ficará restrita aos órgãos listados no art. 7° do Ato 
Ordinatório nº 17/2019. Será expedido ofício com todas as informações pertinentes e, se houver interessado, deverá manifestar-se dentro do prazo 
indicado. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 
 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
Subprocuradora-Geral da República 

Corregedora-Geral do Ministério Público Federal 
 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00116194-2021| 
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO 

 
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, em sessão realizada na sala 307, do Bloco B, da sede da Procuradoria-

Geral da República, realizou-se a 4ª Sessão Ordinária de Coordenação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do ano de 2021, com a presença dos 
Subprocuradores-Gerais da República Célia Regina Souza Delgado (Coordenadora), Lindôra Maria de Araújo (membro titular), Paulo Gustavo Gonet 
Branco (membro titular), Haroldo Ferraz da Nóbrega (membro suplente), Onofre de Faria Martins (membro suplente) e o Procurador Regional da 
República Alexandre Espinosa Bravo Barbosa (membro suplente). O colegiado da 1ª CCR discutiu e deliberou o seguinte: 

 
1) Documento: Acórdão CNMP – 3ª Sessão Ordinária – 09/03/2021 – Procedimento de Controle 

Administrativo nº 1.00516/2020-60 – Rela. Fernanda Marinela.   
Assunto: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO LEGAL DE TRÊS 
MEMBROS. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS DE 
FORMA IGUALITÁRIA ENTRE MEMBROS TITULARES E SUPLENTES. 
REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS NÚMEROS 07 e 08/2020. EXPEDIÇÃO DA 
PORTARIA Nº 12/2020 – 4ª CCR (PGR00331544/2020) EM SUBSTITUIÇÃO, 
MAS MANTENDO O CONTEÚDO CONSTANTE DAS PORTARIAS 
REVOGADAS. PERDA DE OBJETO DO FEITO AFASTADA. ATRIBUIÇÃO 
DESTE CNMP DE ZELAR PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS INSCULPIDOS NO ART. 37 DA CF. NECESSIDADE 
DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA 4ª 
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, BEM COMO DOS 
REGIMENTOS INTERNOS DA 1ª, 2ª, 3ª, 5ª E 7ª CÂMARAS DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUE 
CONCERNE ÀS VOTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS PARA 
COMPATIBILIZÁ-LOS COM OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 
75/93. PROCEDÊNCIA.  

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos presentes, deliberou pela manutenção da decisão 
da Coordenadora no Despacho nº 191/2021, no sentido de dar cumprimento ao 
acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00516/2020-
60, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, para determinar a 
distribuição dos procedimentos da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão somente 
aos membros titulares. 

 
Brasília-DF, data da assinatura digital. 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 1ª CCR 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00116487-2021| 
PORTARIA N° 52, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Procurador Regional Eleitoral encaminhou cópia do Processo nº 2020/309674 à 2ª Câmara de Coordenação 

de Revisão do MPF, para apreciação do arquivamento promovido pelo promotor eleitoral oficiante; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00008177-2021| 

PORTARIA Nº 37, DE 5 DE ABRIL 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. 15/2021, recebido em 28 
de março 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. LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA para atuar perante a 90ª Promotoria Eleitoral – Volta Redonda, no período de 22 a 31 de março 

de 2021, em razão das férias do Promotor de Justiça indicado para o biênio, sem prejuízo de suas demais atribuições; e 
2.  FABIANA DE ARAÚJO ALMEIDA FERNANDES para atuar perante a 135ª Promotoria Eleitoral – São Gonçalo, no período de 

22 a 31 de março de 2021, em razão do impedimento do Promotor de Justiça indicado para o biênio, sem prejuízo de suas demais atribuições. 
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-00008176-2021| 
PORTARIA Nº 38, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO 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, de 19 de maio de 2008, 
RESOLVE: 
RATIFICAR as indicações das movimentações dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de abril 

de 2021, encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Aviso de 25/03/2021, recebido por meio 
eletrônico em 28 de março de 2021), na forma do art. 1º, I, da Resolução CNMP n. 30/2008: 

COMARCAS DA CAPITAL 
ANCHIETA 
123ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2455-2359 
Desig. para o biênio – LEONARDO ARAÚJO MARQUES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 
ANDARAÍ 
170ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2284-5504 
Desig. para o biênio – CARMEN ELIZA BASTOS DE CARVALHO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Junto ao III Tribunal do 

Júri da Capital) 
BANGU 
24ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-3903 
Desig. para o biênio – MARIANA GOULART MARCONDES RIBEIRO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família 

de Bangu) 
BARRA DA TIJUCA 
9ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8521 
Desig. para o biênio – LÚCIO RÔMULO SOARES (Titular da 8ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 
119ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-0710 
Desig. para o biênio – alexandra paiva d'ávila MELO (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 
BONSUCESSO 
161ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2270-2558 
Desig. para o biênio – FERNANDA ROCHA JORGE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área 

Botafogo e Copacabana do Núcleo Rio de Janeiro) (Acumulando a 162ª) 
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BRAZ DE PINA 
162ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2561-2969 
Desig. para o biênio – FÁTIMA VIEIRA HENRIQUES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) (Férias) 
Desig. em substituição – FERNANDA ROCHA JORGE (Indicada para o biênio na 161ª) 
CAMPO GRANDE 
120ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-6222 
Desig. para o biênio – MARCOS KAC (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra 

da Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro) 
122ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3356-2970 
Desig. para o biênio – ROSEMERY DUARTE VIANA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Madureira) 
242ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2415-5249 
Desig. para o biênio – FLÁVIA ABIDO ALVES (Titular da 6ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
243ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8006 
Desig. para o biênio – MÁRIO LUIZ PAES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) (Acumulando a 

25ª) 
245ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3394-0789 
Desig. para o biênio – FLÁVIA BEIRIZ BRANDÃO DE AZEVEDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Jacarepaguá) 
CASCADURA 
118ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2596-3110 
Desig. para o biênio – LUÍS OTÁVIO FIGUEIRA LOPES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência 

Doméstica da área Centro do Núcleo Rio de Janeiro) 
CIDADE DE DEUS 
179ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8600 
Desig. para o biênio – GUILHERME MAGALHÃES MARTINS (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

do Consumidor e do Contribuinte da Capital) 
CIDADE NOVA 
204ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2213-0464 
Desig. para o biênio – ALEXANDRE THEMÍSTOCLES DE VASCONCELOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação 

Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro) 
Auxílio – ALEXANDRE MURILO GRAÇA (Titular da 14ª) 
COPACABANA 
5ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2523-7252 
Desig. para o biênio – FELIPE PIRES CUESTA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente 

e do Patrimônio Cultural da Capital) 
ENGENHO NOVO 
8ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2241-4948 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA CRISTINA NOGUEIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 41ª Vara Criminal da Capital) 
HIGIENÓPOLIS 
169ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3890-1613 
Desig. para o biênio – ANA PAULA AMATO MANHÃES SIQUEIRA (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da 

Capital) 
ILHA DO GOVERNADOR 
191ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2467-3321 
Desig. para o biênio – TIAGO JOFFILY (Titular da 5ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
192ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3393-3732 
Desig. para o biênio – RENATA SILVARES FRANÇA FADEL (Titular da Promotoria de Justiça junto ao I Juizado Especial 

Criminal Da Capital) 
INHOAÍBA 
241ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8004 
Desig. para o biênio – SÉRGIO LIVIO PEREIRA PINTO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da 

área Santa Cruz do Núcleo Rio de Janeiro) 
IRAJÁ 
22ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3391-5527 
Desig. para o biênio –  WAGNER SAMBUGARO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto ao I Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher) 
JARDIM BOTÂNICO 
4ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2249-1862 
Desig. para o biênio  – EDUARDO SANTOS DE CARVALHO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do 

Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital) (Férias) 
Desig. em substituição – PEDRO RUBIM BORGES FORTES (Indicado para o biênio na 211ª) 
17ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2274-4996 
Desig. para o biênio – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (Titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 

(Licença para tratamento de saúde) 
Desig. em substituição – PATRÍCIA SILVEIRA TAVARES (Indicada para o biênio na 16ª) 
LARANJEIRAS 
16ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2265-5197 
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Desig. para o biênio – PATRÍCIA SILVEIRA TAVARES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital) 
(Acumulando a 17ª) 

LINS DE VASCONCELOS 
214ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-5256 
Desig. para o biênio – ROGÉRIO GOMES ALEVATO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier) 
MADUREIRA 
218ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3350-1575 
Desig. para o biênio – LUIZ ALBERTO DA CUNHA BRAGA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Madureira) 
MARECHAL HERMES 
23ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7525 
Desig. para o biênio – ROGÉRIO PACHECO ALVES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação 

da Capital) 
MÉIER 
216ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2228-0678 
Desig. para o biênio – FLÁVIO BOUREAU DA CÂMARA CANTO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do 

Méier) 
OLARIA 
21ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2590-2090 
Desig. para o biênio – ROBERTO GÓES VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina) 
PADRE MIGUEL 
233ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3332-2033 
Desig. para o biênio – ADRIANA VITAL DE MATOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Bangu) 
PARADA DE LUCAS 
176ª Promotoria Eleitoral - Tel:2482-8157 
Desig. para o biênio  – ANA CRISTINA HUTH MACEDO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital) 
PAVUNA 
167ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2474-4848 
Desig. para o biênio – CRISTIANE DA ROCHA CORRÊA (Titular da 7ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
PENHA 
188ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3869-9777 
Desig. para o biênio – CARLOS FREDERICO SATURNINO DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital) 
PIEDADE 
10ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-7854 
Desig. para o biênio – RODRIGO TERRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte da Capital) 
PRAÇA SECA 
185ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5911 
Desig. para o biênio – LENITA MACHADO TEDESCO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da 

área Zona Sul e Barra da Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro) 
REALENGO 
234ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-1845 
Desig. para o biênio – MÔNICA BARBOSA TELLES DE MIRANDA (Titular da Promotoria sde Justiça junto à 2ª Vara de Família 

de Bangu) 
RIO COMPRIDO 
229ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2569-7606 
Desig. para o biênio – MIRIAM TAYAH CHOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Pavuna) 
ROCHA MIRANDA 
219ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7524 
Desig. para o biênio – ANGÉLICA MOTHÉ GLIOCHE GASPARRI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao XV Juizado Especial 

Criminal da Capital) 
SANTA CRUZ 
25ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-0295 
Desig. para o biênio – VAGO 
Desig. em substituição – MÁRIO LUIZ PAES (Indicado para o biênio na 243ª) 
125ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8002 
Desig. para o biênio – MÁRCIO BENISTI (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
238ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5971 
Desig. para o biênio – LUCIANA DE SOUZA CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
246ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-4958 
Desig. para o biênio – NIZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Jacarepaguá) 
SÃO CONRADO 
211ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2259-6534 
Desig. para o biênio – PEDRO RUBIM BORGES FORTES (Designado para a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

da Ordem Urbanística da Capital) (Acumulando a 4ª) 
TAQUARA 
180ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5921 
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Desig. para o biênio – MURILO NUNES DE BUSTAMANTE (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema 
Prisional e Direitos Humanos) 

182ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5931 
Desig. para o biênio – TEREZA CRISTINA BRANCO ALVES ALMADA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado 

Especial Criminal da Capital) 
TIJUCA 
7ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2570-8141 
Desig. para o biênio – FERNANDA VALE PACHECO DE MEDEIROS (Titular da Promotoria de Justiça junto ao V Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital) 
TODOS OS SANTOS 
14ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3273-7084 
Desig. para o biênio – ALEXANDRE MURILO GRAÇA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada 

do Núcleo Rio de Janeiro) (Auxiliando a 204ª) 
VILA KENNEDY 
230ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5665 
Desig. para o biênio – RENATO MONTEIRO SARDÃO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 20ª Vara Criminal da Capital) 
COMARCAS DO INTERIOR 
ANGRA DOS REIS 
116ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-1974 
Desig. para o biênio – CAROLINA MOTTA DA CUNHA GONÇALVES WIENSKOSKI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça 

Criminal de Angra dos Reis) 
147ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-2892 
Desig. para o biênio – MARCELLO MARCUSSO BARROS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra 

dos Reis) 
MANGARATIBA 
54ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2789-1079 
Desig. para o biênio – MARIÁH SOARES DA PAIXÃO (Titular da Promotoria de Justiça de Mangaratiba) 
PARATY 
57ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3371-1048 
Desig. para o biênio – YAN PORTES VIEIRA DE SOUZA (Titular da Promotoria de Justiça de Paraty) 
BARRA DO PIRAÍ 
93ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2442-0660 
Desig. para o biênio – FERNANDA CUNHA BAHIA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí) 
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 
74ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2463-1190 
Desig. para o biênio – IVANY DE SOUZA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Engenheiro Paulo de Frontin) 
MENDES 
56ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2465-2353 
Desig. para o biênio – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da Promotoria de Justiça de Mendes) 
MIGUEL PEREIRA 
48ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2484-4398 
Desig. para o biênio – ANDRÉ NOGUEIRA BUONORA (Titular da Promotoria de Justiça de Paty do Alferes) 
PIRAÍ / PINHEIRAL 
30ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2431-1518 
Desig. para o biênio – MARCELO AIROSO PIMENTEL (Titular da Promotoria de Justiça de Piraí) 
VALENÇA / RIO DAS FLORES 
111ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2452-4560 
Desig. para o biênio – ADRIANA ARAÚJO PORTO (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Valença) 
VASSOURAS 
41ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2471-3391 
Desig. para o biênio – RAMON LEITE DE CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Vassouras) 
ARARUAMA 
92ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2665-7132 
Desig. para o biênio – KARINA CID FINOQUIO POFAHL (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude 

de Araruama) 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
172ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2623-1154 
Desig. para o biênio – EDUARDO FONSECA PASSOS DE PINHO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 
ARRAIAL DO CABO 
146ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2622-3087 
Desig. para o biênio – RENATA MELLO CHAGAS (Titular da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) 
CABO FRIO 
96ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2643-6995 
Desig. para o biênio – ANDRÉ LUIZ NOIRA PASSOS DA COSTA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio) 
256ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2644-1209 
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Desig. para o biênio – ANDRÉ LUIZ FARIAS DA SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo 
Frio) 

IGUABA GRANDE 
181ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2624-6652/ (22) 2624-6584 
Desig. para o biênio – RAFAEL DOPICO DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 
SÃO PEDRO DA ALDEIA 
59ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2627-6789 
Desig. para o biênio – PAULA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) 
SAQUAREMA 
62ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2651-1302 
Desig. para o biênio – STEPHAN STAMM (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Saquarema) 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 
75ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-4974 
Desig. para o biênio – FABIANO RANGEL MOREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos 

Goytacazes) 
76ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2726-4554 
Desig. para o biênio – JOSÉ LUIZ PIMENTEL BATISTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos 

dos Goytacazes) (Férias, de 23/03 a 01/04) 
Desig. em substituição – ANIK REBELLO ASSED MACHADO (dia 01/04) (Designada para o biênio na 98ª) 
98ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-1884 
Desig. para o biênio – ANIK REBELLO ASSED MACHADO (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 

Juventude de Campos dos Goytacazes) (Acumulando a 76ª, dia 01/04) 
129ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2723-7162 
Desig. para o biênio – VICTOR SANTOS QUEIROZ (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Campos dos 

Goytacazes) 
SÃO FIDÉLIS 
35ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2758-2268 
Desig. para o biênio – ADRIANA GARCIA PINTO COELHO (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de São Fidélis) 
SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 
130ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2789-1193 
Desig. para o biênio – SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do 

Itabapoana) 
SÃO JOÃO DA BARRA 
37ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2741-1645 
Desig. para o biênio – LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES BRAGA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João da Barra) 
BELFORD ROXO 
152ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3535 
Desig. para o biênio – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de 

Família de Belford Roxo) (Acumulando a 155ª) 
153ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-2364 
Desig. para o biênio –  CARINA FERNANDA GONÇALVES FLAKS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de Belford Roxo) 
154ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3580 
Desig. para o biênio – ROSANA GOMES ESPERANÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo) 
155ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2663-8710 
Desig. para o biênio – GABRIELA BRANDT DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Belford Roxo) (Férias) 
Desig. em substituição – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Indicada para o biênio na 152ª) 
DUQUE DE CAXIAS 
78ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4622 
Desig. para o biênio – CARLA CARRUBBA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região 

Metropolitana I) (Acumulando a 79ª) 
79ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4623 
Desig. para o biênio – VAGO 
Desig. em substituição – CARLA CARRUBBA (Indicada para o biênio na 78ª) 
103ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4619 
Desig. para o biênio – ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque 

de Caxias) 
126ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5465 
Desig. para o biênio – EDUARDO MEDEIROS ALTOÉ (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 

Deficiência do Núcleo Duque de Caxias) 
127ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9648 
Desig. para o biênio – ROSANA ROSSES PETRÓ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo 

Duque de Caxias) 
128ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9649 
Desig. para o biênio – ADRIANA SILVEIRA MANDARINO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias) 
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200ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5523 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA DAS GRAÇAS MATTOS DE OLIVEIRA PORTOCARRERO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça 

de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias) 
MAGÉ 
110ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-0933 
Desig. para o biênio – RENATA GOSENDE SIMÃO BARROSO FERNANDES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Vila 

Inhomirim) 
148ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2659-1167 
Desig. para o biênio – ELKE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAÚJO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Vila 

Inhomirim) 
SÃO JOÃO DE MERITI 
88ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6160 
Desig. para o biênio – RODRIGO LIMA GOMES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de São João de Meriti) 
89ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2651-1959 
Desig. para o biênio – DANIELA DE OLIVEIRA LIMA PEROBA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de 

São João de Meriti) (Acumulando a 186ª) 
186ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6162 
Desig. para o biênio – VAGO 
Desig. em substituição – DANIELA DE OLIVEIRA LIMA PEROBA (Indicada para o biênio na 89ª) 
187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2751-8155 
Desig. para o biênio – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de São João de Meriti) 
BOM JESUS DO ITABAPOANA 
95ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3831-4995 
Desig. para o biênio – MÁRCIO FERREIRA FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Bom Jesus do Itabapoana) 
CAMBUCI 
97ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2767-2673 
Desig. para o biênio – WALDEMIRO JOSE TROCILO JUNIOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Itaperuna) 
ITALVA / CARDOSO MOREIRA 
141ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2783-1323 
Desig. para o biênio – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Italva) 
ITAOCARA 
106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3861-3015 
Desig. para o biênio – MARCOS MARTINS DAVIDOVICH (Titular da Promotoria de Justiça de Itaocara) 
ITAPERUNA 
107ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3824-3353 
Desig. para o biênio – MATHEUS GABRIEL DOS REIS REZENDE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Itaperuna) 
MIRACEMA / LAJE DO MURIAÉ 
112ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3852-0122 
Desig. para o biênio – ANA LUÍZA LIMA FAZZA (Titular da Promotoria de Justiça de Miracema) (Férias) 
Desig. em substituição – ROCHESTER MACHADO PIREDDA (Titular da Promotoria de Justiça de Laje do Muriaé) 
NATIVIDADE 
43ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3841-1408 
Desig. para o biênio – ANDERSON TORRES BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Natividade) 
PORCIÚNCULA 
45ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3842-1055 
Desig. para o biênio – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da Promotoria de Justiça de Porciúncula) 
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3851-0996 
Desig. para o biênio – CARLOS GILBERTO MAGALHÃES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Pádua) (Férias) 
Desig. em substituição – THIAGO MUNIZ BUCKER (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo 

Antônio de Pádua) 
CARAPEBUS / QUISSAMÃ 
 255ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2768-6888 
Desig. para o biênio – THAÍS RODRIGUES PINHEIRO (Titular da Promotoria de Justiça de Carapebus/Quissamã) 
CASIMIRO DE ABREU 
50ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2778-5949 
Desig. para o biênio –  TATIANA KAZIRIS DE LIMA AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça de 

Casimiro de Abreu) 
CONCEIÇÃO DE MACABU / TRAJANO DE MORAES 
51ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2779-2480 
Desig. para o biênio – VICTOR DE SOUZA MALDONADO DE CARVALHO MICELI (Titular da Promotoria de Justiça de 

Conceição de Macabu) (Licença para tratamento de saúde) 
Desig. em substituição – RITA CID VARELA MADEIRA GUITTI GUIMARÃES (Designada para a Promotoria de Justiça de 

Conceição de Macabu) 
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MACAÉ 
109ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-3520 
Desig. para o biênio – BRUNO DE SÁ BARCELOS CAVACO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Macaé) 
254ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-2256 
Desig. para o biênio – LUCAS FERNANDES BERNARDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Macaé) 
RIO DAS OSTRAS 
184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2771-9583 
Desig. para o biênio – TATIANA CARVALHO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de 

Rio das Ostras) 
SILVA JARDIM 
63ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2668-1633 
Desig. para o biênio – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Titular da Promotoria de Justiça de Silva Jardim) 
MARICÁ 
55ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-3511 
Desig. para o biênio  – SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Maricá) 
NITERÓI 
71ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-7822 
Desig. para o biênio – PAULA CAMPELLO COSTA BORGES FULCHI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói) 
72ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2618-0510 
Desig. para o biênio – LISIANE ALCÂNTARA ERTHAL ROCHA DE MOURA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e 

da Juventude de Niterói) 
144ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-5226 
Desig. para o biênio – ADRIANA MIRANDA PALMA SCHENKEL (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à 

Pessoa com Deficiência do Núcleo Niterói) 
199ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-4078 
Desig. para o biênio – andréia MACABU SEMEGHINI (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Niterói) 
BOM JARDIM / DUAS BARRAS 
42ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2566-3219 
Desig. para o biênio – EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Duas Barras) 
CACHOEIRAS DE MACACU 
49ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2649-3252 
Desig. para o biênio – SANDRO FERNANDES MACHADO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) 
CANTAGALO 
101ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2555-4109 
Desig. para o biênio – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Cantagalo) 
CORDEIRO 
52ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2551-0966 
Desig. para o biênio – RENATA VIANNA SOARES MAGNUS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Cordeiro) 
NOVA FRIBURGO 
26ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1104 
Desig. para o biênio – LETÍCIA MARTINS GALLIEZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Nova Friburgo) 
222ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1944 
Desig. para o biênio – RODRIGO NOGUEIRA MENDONÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) 
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA 
60ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2559-1175 
Desig. para o biênio – VINICIUS LEAL CAVALLEIRO (Titular da Promotoria de Justiça de Santa Maria Madalena) 
ITAGUAÍ 
105ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2688-2935 
Desig. para o biênio – MARCO ANTÔNIO MORAES DE REZENDE (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Itaguaí) 
JAPERI 
139ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2664-2066 
Desig. para o biênio – PEDRO EULARINO TEIXEIRA SIMÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Japeri) 
NILÓPOLIS 
201ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2691-2180 
Desig. para o biênio – JOSÉ LUIS FERREIRA MARQUES (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Nilópolis) 
Auxílio Recíproco – MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA (Designada para o biênio na 221ª) 
221ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3761-5955 
Desig. para o biênio – MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Nilópolis) 
Auxílio Recíproco – JOSÉ LUIS FERREIRA MARQUES (Designado para o biênio na 201ª) 
NOVA IGUAÇU 
27ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2767-7895 
Desig. para o biênio – CLÁUDIO SILVA DE CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Nova Iguaçu) 
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83ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2450 
Desig. para o biênio – PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial 

Criminal de Nova Iguaçu) 
84ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2695-0128 
Desig. para o biênio – LUIZ EDUARDO DA SILVA LEVY DE SOUZA (Titular da 14ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

da 3ª Central de Inquéritos) 
150ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2035 
Desig. para o biênio – ELISA RAMOS PITTARO NEVES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada 

dos Núcleos Duque de Caxias e Nova Iguaçu) 
156ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2658-7717 
Desig. para o biênio – VANESSA DE JESUS TANAN HORTEGA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Iguaçu) 
157ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9040 
Desig. para o biênio – ALINE AGRELLI FERNANDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova 

Iguaçu) 
158ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2763-1837 
Desig. para o biênio – ROSANA RODRIGUES DE ALVES PEREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Nova Iguaçu) 
159ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9200 
Desig. para o biênio – SABRINA CARVALHAL VIEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 

Deficiência do Núcleo Nova Iguaçu) 
PARACAMBI 
70ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2683-3499 
Desig. para o biênio – GEISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Paracambi) 
QUEIMADOS 
138ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2665-3597 
Desig. para o biênio – ALINE CARVALHO DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Queimados) 
SEROPÉDICA 
225ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2682-2688 
Desig. para o biênio – BRUNO DE FARIA BEZERRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Seropédica) 
PARAÍBA DO SUL 
28ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2263-2388 
Desig. para o biênio – PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Paraíba do Sul) 
PETRÓPOLIS 
29ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-6631 
Desig. para o biênio – ODILON LISBOA MEDEIROS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 
65ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-1855 
Desig. para o biênio – ARTUR GUSTAVO SANT’ANNA DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de 

Família de Petrópolis) 
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 
196ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2224-7312 
Desig. para o biênio – ANA BEATRIZ VILLAR DA CUNHA BOTELHO (Titular da Promotoria de Justiça de São José do Vale do 

Rio Preto) 
TRÊS RIOS 
40ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-3974 
Desig. para o biênio – ELISA MARIA AZEVEDO MACEDO BARBOSA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Três Rios) 
174ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-1062 
Desig. para o biênio – FLÁVIA MESCHICK DE CARVALHO VIEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e 

da Juventude de Três Rios) 
ITABORAÍ 
104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3315 
Desig. para o biênio – RHAMILE SODRÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância 

e da Juventude de Itaboraí) (Acumulando a 151ª, de 26 a 30/04) 
151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3039 
Desig. para o biênio – CAROLINA MARIA GURGEL SENRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Itaboraí) 

(Férias, de 26/04 a 05/05) 
Desig. em substituição – RHAMILE SODRÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS (de 26 a 30/04) (Indicada para o biênio na 

104ª) 
RIO BONITO 
32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044 
Desig. para o biênio – LUCIANA QUEIROZ VAZ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) (Férias) 
Desig. em substituição – URIEL GONZALEZ SOARES FONSECA (Designado para a 3ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) 
SÃO GONÇALO 
36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015 
Desig. para o biênio – FLÁVIA PEREIRA NUNES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Alcântara) (Acumulando a 135ª) 
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68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9957 
Desig. para o biênio – PATRICIA SILVA REGO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional de São 

Gonçalo) 
69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6385 
Desig. para o biênio – MANOELA PENIDO ROCHA VERBICÁRIO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 

Saúde da Região Metropolitana II) 
87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174 
Desig. para o biênio – FERNANDA LOUISE DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

Gonçalo) 
132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9989 
Desig. para o biênio – FABIANA DE ARAÚJO ALMEIDA FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

de Violência Doméstica do Núcleo São Gonçalo) 
133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6224 
Desig. para o biênio – THAÍSA TERRA MEIRELES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo) 
135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982 
Desig. para o biênio – REINALDO MORENO LOMBA (Titular da 1ª Promotoria Justiça de Tutela Coletiva de São Gonçalo) 

(Impedido de exercer função eleitoral – Art. 8º, IV da Resolução Conjunta GPGJ/PRE nº 17/2020) 
Desig. em substituição – FLÁVIA PEREIRA NUNES (Indicada para o biênio na 36ª) 
CARMO 
102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343 
Desig. para o biênio – GLÁUCIA RODRIGUES TORRES DE OLIVEIRA MELLO (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) 

(Férias, de 19 a 28/04) 
Desig. em substituição – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (de 19 a 28/04) (Designada para o biênio na 64ª) 
GUAPIMIRIM 
149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827 
Desig. para o biênio – DIEGO ABREU DOS SANTOS FLORES DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim) 

(Férias) 
Desig. – ANA CAROLINA FAGUNDES DE OLIVEIRA CUNHA (Designada para a 2ª Promotoria de Justiça de Guapimirim) 
SAPUCAIA 
61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1000 
Desig. para o biênio – VLADIMIR RAMOS DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) 
SUMIDOURO 
64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1357 
Desig. para o biênio – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) (Acumulando a 102ª, 

de 19 a 28/04) 
TERESÓPOLIS 
38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7299 
Desig. para o biênio – CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FERRAZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Teresópolis) 
195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7565 
Desig. para o biênio – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Teresópolis) 
BARRA MANSA 
91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885 
Desig. para o biênio – FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de 

Barra Mansa) 
94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891 
Desig. para o biênio – VÂNIA CIRNE MANHÃES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa) 
PORTO REAL / QUATIS 
183ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3353-4995 
Desig. para o biênio – NATÁLIA PEREIRA CORTEZ (Titular da Promotoria de Justiça de Porto Real / Quatis) 
RESENDE E ITATIAIA 
31ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3354-5780 
Desig. para o biênio – RAFAEL CAMARGO NAMORATO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) 
198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3355-2421 
Desig. para o biênio – RAFAEL THOMAS SCHINNER (Ttular 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) 
RIO CLARO 
108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454 
Desig. para o biênio – MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro) 
VOLTA REDONDA 
90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537 
Desig. para o biênio – LEONARDO YUKIO DUTRA DOS SANTOS KATAOKA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Volta Redonda) 
131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430 
Desig. para o biênio – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda) 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00008196-2021| 
PORTARIA Nº 39, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
REF.: INQUÉRITO POLICIAL Nº 0600055-34.2020.6.19.0204. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 75/93 e o Código de 
Processo Penal, e tendo em vista a determinação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e o contido na Resolução Conjunta GPGJ/PRE nº 
16/2019, resolve DESIGNAR a Exma. Promotora Eleitoral CARMEN ELIZA BASTOS DE CARVALHO, titular da 170ª Promotoria Eleitoral, tabelar 
da 204ª Promotoria Eleitoral, para atuar no Inquérito Policial nº 0600055-34.2020.6.19.0204, em trâmite junto à 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ. 

Publique-se. 
 

SILVANA BATINI 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00010218-2021| 

PORTARIA Nº 30, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 
especial, nos termos dos artigos 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos dispositivos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CMNP n.º 
30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, as alterações na indicação de Promotores de Justiça encaminhadas pela E. Procuradoria-Geral de Justiça 
de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00010011/2021 e PRR3ª-00010022/2021), recebidas nesta Procuradoria Regional Eleitoral nos dias 26/03/2021 
e 31/03/2021, respectivamente; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2021/2023 (período compreendido entre os dias 04/01/2021 a 03/03/2023, 
inclusive; 

RESOLVE: 
DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16/2021 (PRR3ª–00005571/2021), de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL 

de 05/03/2021), e suas posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante 
as Zonas Eleitorais respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) MARÇO/2021 
068ª LORENA VIRGINIA SILVEIRA MARTINS NEVES ROMA 4 a 31 
018ª BANANAL RAISSA CESAR MOLINARI 29 e 30 
370ª EMBU-GUAÇU GUILHERME SILVA DE DEUS 27 a 31 
151ª GUARARAPES ANDRE FREITAS LUENGO 23 a 31 
329ª DIADEMA JULIANA CAROSINI 26 a 31 
293ª RIBEIRÃO PRETO ALUISIO DE SOUZA MARCELO 25 
293ª RIBEIRÃO PRETO SEBASTIAO SERGIO DA SILVEIRA 10 a 24 e 26 a 31 

 
DESTITUIR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16/2021 (PRR3ª–00005571/2021), de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL 

de 05/03/2021), e suas posteriores alterações; os seguintes Promotores de Justiça anteriormente designados para atuarem na condição de Promotores 
Eleitorais Substitutos, nos períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) MARÇO/2021 
178ª COLINA GLAUCO SOUZA AZEVEDO 23 a 31 

 
DECLARAR VAGA, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16/2021 (PRR3ª–00005571/2021), de 03/03/2021 (DMPF-e 

EXTRAJUDICIAL de 05/03/2021), e suas posteriores alterações; a função eleitoral atribuída aos seguintes Promotores Eleitorais Titulares, nos períodos 
abaixo indicados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR MARÇO/2021 
368ª ILHA SOLTEIRA VALERIO MOREIRA DE SANTANA 30 e 31 
341ª EMBU DAS ARTES CARLA MURCIA SANTOS 24 

 
Os efeitos desta Portaria passam a existir a partir da data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado e ao Exmo. Sr. Presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral/SP. 
Publique-se no D.J.E e no DMPF-e. 
Disponibilize-se, no site oficial desta Procuradoria Regional Eleitoral/SP (www.presp.mpf.mp.br), a lista atualizada com o nome de 

todos os Promotores Eleitorais Titulares em exercício. 
 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 
Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00009574-2021| 

PORTARIA Nº 5, DE 24 DE MARÇO DE 2021 
 

Notícia de Fato nº.: 1.11.000.000893/2020-14 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio das procuradoras da República signatárias, com base no que preceitua o art. 129, 
II, da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto 
de 2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

CONSIDERANDO a autuação no âmbito da Procuradoria da República em Alagoas da Notícia de Fato em epígrafe, em virtude de 
representação subscrita pela Associação dos Empreendedores do Bairro do Pinheiro, na qual sustenta a importância de que alguns pontos do acordo 
entabulado entre a Braskem e os Ministérios Públicos Federal e Estadual, Defensorias Públicas Federal e do Estado, sejam revisitados. 

CONSIDERANDO que a referida representação foi ofertada após a realização de reunião em 8 de julho de 2020, a pedido dos 
representantes da Associação em questão, conforme ata de reunião acostada aos autos; 

CONSIDERANDO que a representação trouxe, inicialmente, as considerações dos empreendedores da região, instruído com dados 
de pesquisas da FECOMÉRCIO, que projeta o faturamento das empresas para os próximos anos, considerando os bairros envolvidos no evento, indicação 
dos pontos a serem considerados para fins de revisão dos termos do acordo; 

CONSIDERANDO que a coletividade de empreendedores representados pela Associação lista como dificuldades: 1) prejuízo com 
indenização trabalhista de março de 2018; 2) prejuízos acumulados com a redução dos clientes desde março de 2018; 3) lucro cessante; 4) custos com 
equipes técnicas para desmontagem e remotagem de equipamentos; 5) capital para aluguel ou compra de novos pontos; 6) reforma e adaptação do novo 
ponto; 7) capital de giro/investimento em marketing; 8) imprevisibilidade, insegurança e demora na indenização; 

CONSIDERANDO que toda a indenização levada a efeito no bojo do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação 
tornou-se possível a partir da celebração do Termo de Acordo, seguido dos aditivos, entre a Braskem e o Ministério Público Federal, Ministério Público 
do Estado de Alagoas, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado de Alagoas em 3 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que em aditivo e reconhecendo a necessidade de ajustes para melhor atender a situação dos empreendedores, 
ocorrera a alteração da Cláusula 13, a partir do Segundo Aditivo, para limitar o adiantamento com valor fixo aos microempreendedores individuais e aos 
que desenvolviam atividades econômicas de forma informal nos imóveis localizados no Mapa. Nos demais casos, e ainda excepcionalmente nestes casos, 
a definição de valores será objeto de tratativas individuais, salientando, que a modificação reflete o convencimento de todas as partes quanto à 
insuficiência do que anteriormente fora previsto e da necessidade de adaptação contínua na medida que estas são percebidas e que é estabelecido o 
consenso; 

CONSIDERANDO que dentre as questões suscitadas pela Associação, há de se reconhecer que subsiste um ponto que segue, por 
enquanto, sem avanço, uma vez que inexistiu consenso para endereçar, sob nenhum aspecto, sendo esse o de que os empreendimentos situados fora do 
Mapa de Linhas de Ações Prioritárias elaborado pela Defesa Civil sejam contemplados com as regras do acordo; 

CONSIDERANDO que, frequentemente, novas questões são trazidas ao conhecimento deste Parquet, as quais não se limitam aos 
pontos suscitados pela Associação, ressaltando, um outro desdobramento que se tornou evidente, como a situação daqueles que desenvolvem atividade 
econômica de maneira informal e desvinculada da existência de imóvel, em pequenas bancas ou pequenos carrinhos, como são exemplos os comerciantes 
da ‘ponte’ no Bebedouro. Tal fato fora relatado de forma marcante na audiência pública telepresencial realizada no último dia 10/03/2021; 

CONSIDERANDO que durante a audiência pública do dia 10/03/2021, no que tange aos comerciantes, foram feitas as seguintes 
considerações: a necessidade de contratação de empresa especializada para auxílio no estabelecimento de critérios para valoração de dano material; 
necessidade de contratação de empresa para realização de diagnóstico socioeconômico da região, considerando a situação da empresa afeta (não se 
limitando a sua localização no Mapa), os trabalhadores afetados (demitidos e sem renda), empresas e trabalhadores que sofreram impacto; levantamento 
acerca daqueles exercem atividade comercial desvinculados de imóveis, sejam ambulantes ou vendedores de bancas, que sofreram impacto do 
esvaziamento da região com a realocação; 

CONSIDERANDO que a contratação de empresa especializada para auxílio na valoração dos danos materiais já ocorreu, como 
medida para abreviar o tempo para apresentação de propostas, mas que as demais considerações merecem ser discutidas no âmbito deste procedimento 
no intuito de identificar com maior precisão os comerciantes em seu sentido mais amplo que sofreram impactos socioeconômicos ; 

CONSIDERANDO que foram também ofertadas outras propostas, tais como o estabelecimento de linhas de crédito, de ajuda de custo 
ou de fundos para pequenos e médios empreendedores, mas que se apartam, neste momento, do objeto do presente procedimento e, portanto, serão 
endereçadas diversamente; 

CONSIDERANDO que essas circunstâncias ensejam, portanto, a necessidade de acompanhamento e monitoramento do acordo no 
que toca a todos aqueles que exercem atividade econômica nos bairros atingidos, de maneira que não se limita aos associados da entidade representante, 
mas, sim em relação aos comerciantes/empreendedores em sentido amplo; 

CONSIDERANDO que passados 14 meses do ajuste originário - ainda que o processo não seja perfeito – os resultados são 
significativos, embora haja espaço para abreviação do tempo para pagamento das indenizações e aumento do volume de propostas oferecidas e 
efetivamente pagas; sendo factível a busca por novas soluções e incremento de melhorias no processo, conforme revela a primeira reunião realizada em 
2021 e a celebração de aditivos ao acordo originário ainda em 2020; 

CONSIDERANDO o art. 8º, I, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 
que disciplina o Procedimento Administrativo sendo instrumento próprio para o acompanhamento do cumprimento das cláusulas do Acordo celebrado 
entre as partes; 

CONSIDERANDO o teor do art. 9º, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público – 
CNMP. 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por objeto o acompanhamento da situação dos 
comerciantes/empreendedores em seu sentido amplo, determinando que: 

1 – Autue-se o presente, por meio da documentação consistente em cópia integral da Notícia de Fato nº 1.11.000.000435/2019-3, 
com correção quanto ao representante; 
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2 – Dê-se conhecimento da instauração deste Procedimento Administrativo ao Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, na Procuradoria Regional da República da 5ª Região, (art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, 
do CSMPF), mediante remessa desta portaria. 

3 – Designação de reunião com a empresa Braskem S/A para o dia 29 de março de 2021, às 15h. 
4 – Publique-se a presente portaria, em observância ao art. 9º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP; 
5 – Cumpra-se o Despacho retro. 
 

JÚLIA WANDERLEY VALE CADETE 
Procuradora da República 

 
JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 
Procuradora da República 

 
ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00009515-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

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

institucionais previstas na Constituição Federal e na legislação vigente, evocando especificamente o disposto nos artigos 127, caput e 129, III, da Carta 
da República, bem como o que preceituam os artigos 5º, II, “d”; III, “d” e artigo 6º, VII, “b” e “d”; XIV, “g” e XX da Lei Complementar 75/1993, vem 
expor e recomendar o que abaixo segue. 

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, nos termos do art. 127, caput, da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente, bem como a defesa 
do patrimônio público e do meio ambiente; 

CONSIDERANDO ser missão do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF/88, regulamentado pelo art. 6°, VII, da Lei Complementar 
n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa 
lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo 
tanto ao Poder Público quanto à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações atuais e para as vindouras, conforme preconiza o art. 
225 da Carta Magna; 

CONSIDERANDO o princípio da prevenção, que diz respeito à necessidade de evitar a ocorrência de danos – que podem ou deveriam 
ser conhecidos e pressupostos – ao meio ambiente, haja vista a sua reparação ser dificultosa, devendo existir extrema cautela no tocante a sua degradação, 
cabendo à Administração Pública e à coletividade reunir esforços para a defesa dos recursos ambientais; 

CONSIDERANDO o princípio da precaução, que busca salvaguardar o meio ambiente da ameaça de danos para os quais não há 
certeza científica suficiente para precisar a potencialidade da lesão à natureza, de modo a estabelecer, de forma proporcional e razoável, a viabilidade de 
intervenções no meio físico; 

CONSIDERANDO o que preconiza o princípio do limite ou controle, que consagra o dever estatal de estabelecer padrões qualitativos 
para a emissão, dentre outros, de partículas e resíduos sólidos no meio ambiente, visando à tutela da vida, da saúde pública e da própria natureza; 

CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a infecção pelo vírus SARS-CoV2 
(COVID-19) como uma pandemia e que, no âmbito interno, o Ministério da Saúde já havia declarado, em data anterior e por meio da Portaria n. 
188/GM/MS, emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), cujo enfrentamento demanda uma articulação entre os três níveis 
federativos, uma vez que uma das diretrizes centrais do Sistema Único de Saúde é descentralização (art. 198, I, da CF/88); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria n.º 454, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que, no âmbito local, o Estado de Alagoas publicou o Decreto n.º 69.541/2020 e demais atualizações, que declara 
a situação de emergência no Estado de Alagoas e intensifica as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19 (Coronavírus) no âmbito do Estado de Alagoas, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da infecção humana por COVID-19, estabelecendo uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, 
tais como isolamento, quarentena, requisições de bens e serviço, hipótese de dispensa de licitação, etc.; 

CONSIDERANDO que a legislação acima mencionada foi alterada pela Lei nº 14.019/2020, ficando instituída a obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, 
dentre outras medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO que as máscaras são aparatos de proteção contra a disseminação do vírus causador da COVID-19, podendo estar 
potencialmente contaminadas ao longo do seu uso corriqueiro, sendo classificadas como resíduos perigosos em razão da patogenicidade nelas presente, 
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à luz do que dispõe o art. 13, II, “a” Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), razão pela qual o seu descarte desenfreado e indevido 
afigura-se danoso tanto ao meio ambiente quanto à coletividade, ante a permanência do estado pandêmico global; 

CONSIDERANDO a existência, no estado de Alagoas, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Alagoas (PERS/AL) - 
instrumento contemplado pela legislação acima descrita, em sua Seção III, que dispõe acerca da criação e demais especificidades dos Planos Estaduais 
de Resíduos Sólidos – que tem por objetivo, de forma geral, a promoção de maior qualidade ambiental para o estado, com a implementação de uma 
adequada gestão dos resíduos sólidos gerados nos municípios alagoanos, podendo ser citados ainda, como objetivos complementares: 

[…] 
A partir da elaboração do PERS, o Estado de Alagoas compatibiliza e integra a gestão de resíduos sólidos do Estado às demais 

políticas, planos e disciplinamentos relacionados à gestão do território estadual, visando: a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; a não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; o estímulo 
à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; o incentivo à indústria da reciclagem; a gestão integrada de resíduos sólidos; 
a integração de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 
conforme art. 7 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, por intermédio da Diretoria de Vigilância em Saúde e da 
Coordenação Geral de Vigilância Sanitária de Maceió, publicou a Nota Técnica nº 01 – DVS/COVISA - 01 de junho de 2020, a fim de orientar a 
população e os estabelecimentos em geral sobre medidas acauteladoras e preventivas ao contágio e combate da propagação do COVID-19 no tocante ao 
descarte de resíduos, da qual se colhe: 

[...] 
RECOMENDAÇÕES APLICÁVEIS A TODOS 
Recomenda-se à (sic) toda população, incluindo aos estabelecimentos comerciais em geral, a (sic) o cumprimento das seguintes 

diretrizes: 
a) Os sacos para resíduos devem ser preenchidos até no máximo 2/3 (dois terços) da sua capacidade (nunca encher completamente); 
b) Os resíduos devem ser mantidos em sacos e dentro de contentores (lixeiras) fechados até o momento da coleta; 
c) Para embalar resíduos contaminados, ou, com suspeita de contaminação, o saco deve ser fechado, colocado em outro saco e fechado 

novamente; 
d) Recomenda-se ainda que em domicílios com casos de quarentena por ter tido contato com pessoa infectada, por estar apresentando 

sintomas, ou por estar com COVID-19, que não entreguem resíduos recicláveis aos catadores, a fim de não expor esses trabalhadores ao risco. 
RECOMENDAÇÕES DESTINADAS AOS DOMICÍLIOS 
Recomenda-se aos domicílios que gerem resíduos de pessoas contaminadas, ou com suspeitas de contaminação, a observância das 

seguintes orientações: 
a) Máscaras, luvas e lenços utilizados rotineiramente devem ser embalados em um saco plástico antes de serem colocados no lixo 

comum, mesmo que não sejam todas as pessoas da residência que estejam em quarentena; 
b) Recomenda-se que os contentores (lixeiras) sejam do tipo lavável, resistente à ruptura ou tombamento, sem buracos e sem 

acionamento manual; 
c) Em casos de quarentena por ter tido contato com pessoa infectada, por estar apresentando sintomas, ou por estar com COVID-19, 

todo o resíduo da residência deve ser considerado contaminado, ou com suspeita de contaminação e tratado na forma dos itens abaixo; 
d) Recomenda-se o uso de saco vermelho, ou branco leitoso com o símbolo de infectante, ou na impossibilidade, utilize sacos de 

outras cores e identifique o pacote; 
e) Determine um local separado, fora da cozinha e áreas de convívio para manter a lixeira; 
f) O prestador de serviço de saúde, que acompanha o tratamento do paciente em seu domicílio, poderá providenciar que os resíduos 

gerados pelo paciente nesse domicílio recebam coleta e tratamento adequados, como seus próprios resíduos. Desta forma, o envio de kit com sacos 
plásticos vermelhos ou brancos leitosos com o símbolo de infectante e lacres devem ser de responsabilidade do estabelecimento, bem como a coleta dos 
resíduos; 

g) Ao final da coleta, pode ser aplicada uma solução de Hipoclorito de Sódio 0,5% para a desinfecção da lixeira e área de 
armazenamento. 

RECOMENDAÇÕES DESTINADAS AOS APARTAMENTOS (CONDOMÍNIOS) 
Recomenda-se aos apartamentos (condomínios) que sigam as orientações abaixo: 
a) O condômino infectado, ou com caso positivo em seu apartamento, deve comunicar o fato ao responsável para que sejam tomadas 

as medidas de segurança e higiene do coletor, ou colaborador destinado a função. Todo o lixo do apartamento deve ser considerado contaminado; 
b) Determine um local separado dos outros resíduos, longe das áreas de convívio e bem protegido do alcance das pessoas; 
c) O condômino deve acordar uma forma de o recolhimento do lixo causar o mínimo de risco. A hora da coleta deve ser estabelecida 

e feita pelo colaborador, evitando o trânsito do condômino pelas áreas comuns, e/ou outras formas viáveis para a estrutura e logística de cada condomínio; 
d) Se não for possível utilizar o saco na cor vermelha, ou saco branco leitoso com o símbolo de infectante, utilize sacos de outras 

cores e identifique o pacote; 
e) O responsável pelo recolhimento, armazenamento dos resíduos e desinfecção das áreas deve utilizar máscara, luvas, botas e óculos 

como EPI; 
f) Após o uso dos EPI, estes devem ser higienizados e desinfetados; 
g) Lavagens de mãos com água e sabão e uso de álcool gel devem ser regra para os trabalhadores da coleta; 
h) Ao final da coleta, deve ser aplicada uma solução de Hipoclorito de Sódio 0,5% no interior do carrinho de transporte de resíduos 

e área por onde foi transportado, assim como nas lixeiras e local de acondicionamento após o recolhimento dos resíduos pela coleta externa. 
RECOMENDAÇÕES DESITINADAS (sic) ÀS EMPRESAS DE ÔNIBUS, TREM, HOTÉIS, RODOVIÁRIAS, 

SUPERMERCADOS E OUTROS 
Recomenda-se às empresas de ônibus, trem, hotéis, rodoviárias, supermercados e outros, que seja (sic) observada as seguintes 

orientações: 
a) Máscaras, luvas e lenços de uso rotineiro tanto de funcionários quanto de clientes, devem ser acondicionados separadamente, 

mesmo sem a suspeita da doença. Ao serem descartados devem ser colocados em sacos plásticos duplos e muito bem fechados para só depois serem 
colocados no lixo comum; 
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b) Quando ocorrer um caso suspeito, ou confirmado de infecção por coronavírus (COVID19), os resíduos produzidos pelo 
colaborador, pelo cliente e/ou por quem lhe tenha prestado assistência, devem ser acondicionados em sacos plásticos duplos na cor vermelha ou na falta 
destes, no saco branco leitoso com o símbolo de infectante; 

c) Os resíduos contaminados descritos no item acima, devem ser mantidos segregados e encaminhados para empresas de coleta de 
resíduos de serviços de saúde, licenciadas para esse fim, com contratação sob a responsabilidade da empresa; 

d) Os contentores (lixeiras) devem ser obrigatoriamente do tipo lavável, resistente à ruptura ou tombamento, sem buracos e sem 
acionamento manual. 

RECOMENDAÇÃO DE PREPARO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 
Por fim, recomenda-se o modo de preparo da solução desinfetante nos seguintes moldes: 
a) A solução de Hipoclorito de Sódio a 0,5% pode ser preparada utilizando 250mL de água sanitária a 2% ou 2,5% e 750mL de água. 

Pode ser utilizada uma garrafa transparente de 1L. Coloque 250mL de água sanitária a 2% ou 2,5% na garrafa e adicione água até completar; 
b) Essa solução deve ser preparada antes do uso, não devendo ser estocada; 
c) Trata-se de uma solução corrosiva e a manipulação desse e outros produtos deve ser feita utilizando máscara, luvas, botas (sapatos 

protetores) e óculos como EPI; 
d) Outros produtos destinados à desinfecção podem ser vistos na NOTA TÉCNICA Nº 

34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. 
CONSIDERANDO, de forma complementar, o norteamento trazido e publicado pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo/SP, 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo nº 101, de 29 de maio de 2020 (seção 01, pág. 18), atinente ao descarte de máscaras de proteção facial para 
prevenção da transmissão de COVID-19, que preceitua: 

[...] 
7) Assim posto, o descarte adequado de máscaras pela população em geral deve seguir o conjunto de procedimentos apresentados 

neste comunicado: 
a) Nenhuma máscara deve ser descartada em lixeira ou recipiente reservado aos resíduos recicláveis ou ser destinada à reciclagem; 
b) As máscaras, assim como qualquer tipo de resíduo, não devem ser descartadas nas ruas, lugares públicos ou qualquer local ou 

recipiente que não seja adequado ao descarte de resíduos; 
c) Ao fim de seu uso, as máscaras devem ser imediatamente embaladas em um saco plástico fechado e vedado (embalagem primária) 

que deve ser descartado dentro de um segundo saco (embalagem secundária), aquele no qual são depositados os demais resíduos da residência ou do 
estabelecimento; 

d) Quando a máscara, devidamente acondicionada na embalagem primária, for descartada em recipientes (lixeiras) próprias para 
resíduos sanitários (papel higiênico, lenços descartáveis etc.), recomenda-se que estes tenham tampa e sejam forrados com saco descartável, devendo 
permanecer fechados em observância às boas práticas de higiene. Ao se remover os resíduos da lixeira, o saco que os contém deve ser bem fechado e 
descartado com os demais resíduos a serem dispostos para a coleta regular de rejeitos comuns, não recicláveis; 

e) Como alternativa ao descarte junto aos resíduos sanitários gerados no domicílio ou estabelecimento, as máscaras, devidamente 
acondicionadas na embalagem primária, podem ser descartadas diretamente na embalagem final (saco plástico para lixo) onde são acumulados os resíduos 
gerados no domicílio ou estabelecimento, desde que utilizado recipiente com tampa, mantido em ambiente de acesso restrito no aguardo da coleta 
domiciliar ou comercial; 

f) Recomenda-se que as máscaras, mesmo acondicionadas na embalagem primária, não sejam descartadas em lixeiras, com ou sem 
tampa, como as utilizadas em escritórios, cozinhas, ambientes privados ou públicos de permanência ou passagem de pessoas, inclusive as lixeiras 
existentes nas vias e logradouros públicos, devendo permanecer fora do alcance de animais, insetos e crianças bem como deve-se evitar situações que 
possam favorecer o acesso de catadores. 

CONSIDERANDO as recomendações veiculadas pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE) no tocante à gestão de resíduos sólidos durante a pandemia de COVID-19, sobretudo as informações referentes ao aumento estimado de 15 
a 20% na quantidade de resíduos sólidos gerados nas residências, bem como o estimado crescimento de 10 a 20 vezes na produção de resíduos hospitalares 
em unidades de atendimento à saúde1; 

CONSIDERANDO o aumento exponencial e desproporcional do descarte irregular de máscaras e de outros instrumentos utilizados 
de forma preventiva no enfrentamento à disseminação do vírus SARS-CoV2 (COVID-19) e suas possíveis variantes, de forma a comprometer o meio 
ambiente e causar uma possível crise na seara da coleta e tratamento de resíduos sólidos, haja vista, dentre outros fatores, o prolongado lapso temporal 
que deve ocorrer para a decomposição dos materiais mais comumente utilizados na confecção destes itens2; 

CONSIDERANDO que os efeitos deletérios das práticas anteriormente citadas já estão se evidenciando ao redor do globo, 
acometendo a fauna marinha e terrestre, além do próprio meio ambiente de forma geral, podendo ser citados como exemplos – sem embargo dos outros 
tantos episódios semelhantes que certamente estão a ocorrer em todo o mundo – os casos do espécime de Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus 
magellanicus) encontrado sem vida, na Praia de Juquehy, litoral norte de São Paulo, em virtude da ingestão de uma máscara que se alojou no estômago 
do animal, conforme apontado pela autópsia, e de uma gaivota cujas patas ficaram presas em uma máscara descartável, fato registrado pelo Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), no Reino Unido; 
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Fonte: < https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-20/a-morte-de-um-pinguim-apos-engolir-uma-mascara-alerta-para-os-residuos-da-

pandemia.html>. Acesso em 12 mar 2021. 
 

 
 
Fonte: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2020/07/22/interna_ciencia_saude,874449/foto-de-

gaivota-presa-em-mascara-alerta-para-descarte-de-lixo-na-pande.shtml>. Acesso em 12 mar 2021. 
 
CONSIDERANDO a identificação de poluição na localidade da Praia da Avenida, no centro do município de Maceió/AL, próximo 

ao Riacho Salgadinho nas cercanias da Avenida da Paz, decorrente do surgimento de máscaras e luvas utilizadas na prevenção e combate à pandemia de 
COVID-19 após as chuvas que caíram na capital alagoana, conforme explicitado por diversos veículos de comunicação da mídia local, fato apurado nos 
autos do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.000634/2020-85; 
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Fonte: <http://meioambienteeturismo.blogsdagazetaweb.com/2020/06/28/vigilancia-sanitaria-alerta-para-o-descarte-correto-das-

mascaras-usadas/>. Acesso em 12 mar 2021. 
 
CONSIDERANDO que, embora a notícia acima tenha sido divulgada em 2 de junho de 2020, apenas no dia 29 de agosto de 2020 a 

equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET), a pedido do MPF, foi ao local e constatou a 
realização da limpeza do local em que os resíduos estavam postos, aduzindo a falta de veracidade da denúncia de poluição da área em razão do advento 
da higienização da área, tratando a questão como um problema ocasional; 

CONSIDERANDO o recrudescimento da pandemia de COVID-19 em todo o Brasil e a possibilidade latente de que novos eventos 
poluidores como este voltem a ocorrer tanto na região em enfoque quanto em outras inseridas no município de Maceió/AL; 

CONSIDERANDO a conhecida problemática envolvendo a região da Praia da Avenida, que sofre, há décadas, com a ausência de 
políticas públicas efetivas, tornando-se área de poluição constante, fato público e notório em toda municipalidade1; 

CONSIDERANDO ser primordial a conscientização da população acerca da correta disposição e gestão de resíduos sólidos, 
notadamente os que dizem respeito à situação pandêmica vivenciada pela coletividade, acometida pelo vírus SARS-CoV2 (COVID-19) e seus variantes, 
tais como máscaras, luvas, dentre outros utilizados como medidas de prevenção à disseminação destes patógenos, podendo estar contaminados, ao longo 
do seu uso cotidiano; 

CONSIDERANDO a necessidade de promoção da educação da sociedade no que toca ao descarte e disposição dos resíduos 
anteriormente explicitados, no intuito de, após um processo gradual e eficaz, garantir uma melhora no cenário de poluição crescente vivenciado após o 
início da pandemia de COVID-19, de forma a preservar o meio ambiente e salvaguardar tudo que está direta e indiretamente interligado a ele, garantindo 
o seu equilíbrio e manutenção saudável; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de distribuição, no município de Maceió, sobretudo na zona de praia, de recipientes 
adequados para o descarte de lixo pela população, reunindo esforços para, na medida do possível, especializar o tratamento de resíduos dessa natureza, 
ofertando locais para depósito específico sobretudo de máscaras, luvas, e outros instrumentos utilizados no combate à disseminação da COVID-19, na 
intenção de frear a curva de contágio e auxiliar na correta destinação de tais itens, garantido a diminuição da poluição da natureza; 

RECOMENDA, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
(a) à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ – SEDET e à 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SUDES que: 
(a.1) Desenvolvam ou potencializem ações de educação ambiental específicas para o atual cenário pandêmico suportado, 

especialmente em relação à destinação, tratamento e gestão de instrumentos/resíduos decorrentes do combate à disseminação do vírus SARS-CoV2 
(COVID-19) e suas variantes, tais como máscaras, luvas, e outros equipamentos análogos. O objetivo é proporcionar mais informações à população 
acerca do descarte correto desses itens, sobretudo de máscaras, a fim de salvaguardar a garantia de um meio ambiente equilibrado e achatar a curva 
crescente de contágio do vírus em questão, podendo ser utilizados, inclusive, de meios interdisciplinares para alcançar tais propósitos, sem prejuízo de 
outras formas comumente adotadas, dentre as quais a utilização de meios de telecomunicação de grande circulação; elaboração de conteúdo especializado 
nas mídias sociais mais conhecidas e utilizadas pela população; produção e distribuição de impressos com as instruções necessárias para o descarte de 
tais resíduos, dentre outros. 

(a.2) Disponibilizem, para uso da coletividade no município de Maceió/AL, recipientes adequados para o descarte de lixo, sobretudo 
nas zonas de praia, onde o fluxo de pessoas é muito intenso inclusive devido à força do turismo na região, ofertando-se locais próprios ao depósito 
específico de máscaras, luvas, e outros instrumentos utilizados no combate à disseminação da COVID-19, na intenção de frear a curva de contágio e 
auxiliar na correta destinação de tais itens. 

(b) ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS – IMA/AL que: 
(b.1) Inclua em seu programa de educação ambiental ações específicas para o atual cenário pandêmico suportado, especialmente em 

relação à destinação, tratamento e gestão de instrumentos/resíduos decorrentes do combate à disseminação do vírus SARS-CoV2 (COVID-19) e suas 
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variantes, tais como máscaras, luvas, e outros equipamentos análogos. O objetivo é proporcionar mais informações à população acerca do descarte correto 
destes itens, sobretudo de máscaras, a fim de salvaguardar a garantia de um meio ambiente equilibrado e achatar a curva crescente de contágio do vírus 
em questão, podendo ser utilizados, inclusive, de meios interdisciplinares para alcançar tais propósitos, sem prejuízo de outras formas comumente 
adotadas, dentre as quais a utilização de meios de telecomunicação de grande circulação; elaboração de conteúdo especializado nas mídias sociais mais 
conhecidas e utilizadas pela população; produção e distribuição de impressos com as instruções necessárias para o descarte de tais resíduos, dentre outros. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto 
às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das providências recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 
judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, comuniquem-se ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Maceió/AL, ao Superintendente da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Maceió/AL 
e ao Diretor - Presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, assinalando-lhes o prazo de 20 dias para informar expressamente se acatam esta 
Recomendação e quais as providências adotadas, apresentando, em hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. Ressalte-se que o silêncio será 
entendido como não acatamento. 

 
JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00001447-2021| 

PORTARIA N° 4, DE 26 DE MARÇO DE 2021 
 

Notícia de Fato nº 1.14.010.000048/2021-91. Converto o presente procedimento 
em Procedimento de Acompanhamento para monitorar junto à SPU a 
regularização administrativa dos imóveis.de José Roberto Airys, Eduardo de 
Castro, Pedro Conrado de Souza, Suely Lima Ciotto e Alberto Plenamente Júnior, 
imóveis localizados no lado norte da foz do Rio Santo Antônio, no município de 
Santa Cruz Cabrália/BA. (Propriedades localizadas em área da União passível de 
regularização). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
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 (CF/88 art. 129, I); 
CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
CONSIDERANDO o que consta no protocolo nº 1.14.010.000048/2021-91; 
RESOLVE: 
I. Converto o presente procedimento em Procedimento de Acompanhamento para monitorar junto à SPU a regularização 

administrativa dos imóveis.de José Roberto Airys, Eduardo de Castro, Pedro Conrado de Souza, Suely Lima Ciotto e Alberto Plenamente Júnior, imóveis 
localizados no lado norte da foz do Rio Santo Antônio, no município de Santa Cruz Cabrália/BA. (Propriedades localizadas em área da União passível 
de regularização). 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 
a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 4ª CCR; 
b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 
atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: determino a expedição de novo ofício à SPU, nos termos do ofício nº 586/2020, 
porém, citando apenas o nome das pessoas objeto do novo procedimento de acompanhamento. 

V – Após, nova conclusão. 
 

FERNANDO ZELADA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00001451-2021| 
PORTARIA N° 5, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.14.010.000049/2021-35. Converto o presente procedimento 
em Inquérito Civil Público para apurar eventual ocupação irregular promovida por 
Cláudio Manoel Benfica Campeche, Amazonas Empreendimentos Imobiliários 
LTDA e Roldão Mineiro, no município de Santa Curz Cabrália/BA. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
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 (CF/88 art. 129, I); 
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CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
CONSIDERANDO o que consta no procedimento nº 1.14.010.000049/2021-35; 
RESOLVE: 
I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar eventual ocupação irregular promovida por Cláudio 

Manoel Benfica Campeche, Amazonas Empreendimentos Imobiliários LTDA e Roldão Mineiro, no município de Santa Curz Cabrália/BA. 
II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 
a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 4ªCCR; 
b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 
atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: determino a expedição de ofício à SPU, nos termos do ofício nº 586/2020, porém, 
citando apenas o nome das pessoas objeto do novo procedimento. Além disso, deverá ser expedida recomendação ao Sr. Roldão Mineiro e reiterados os 
ofícios de Cláudio Manoel Benfica Campeche e da empresa Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda, pela última vez, para que comprovem o 
cumprimento da recomendação ministerial. 

V – Após, nova conclusão. 
 

FERNANDO ZELADA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004918-2021| 
PORTARIA Nº 11, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório para autuada 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. 
 

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 1.14.004.000544/2020-42 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. 

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-00001479-2021| 
PORTARIA Nº 14, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

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

legais; 
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, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da CRFB/88, 
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; 
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CONSIDERANDO que, em complemento ao texto constitucional, o artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75/1993 dispõe 
competir ao Ministério Público da União, 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; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é o procedimento adequado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou 
direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas 
funções institucionais, conforme artigo 1º, caput, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o nº 1.14.012.000278/2020-59, que se destina a apurar a falta de 
distribuição de alimentação escolar no Município de Souto Soares, durante o contexto da pandemia do coronavírus. 

RESOLVE o signatário, nos termos do artigo 2°, II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL mantendo-se preservados o seu objeto e sua vinculação temática à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Fica determinado, ainda, a feitura dos registros de praxe e consequente publicação e comunicação à 1ª CCR, para os fins previstos 
nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

 
VICTOR NUNES CARVALHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004924-2021| 
PORTARIA Nº 49, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.14.004.000434/2020-81 foi instaurado a partir de desmembramento do 
inquérito civil 1.14.002.000273/2019-10, para apurar os fatos constantes no item C.01 do despacho PRM-FSA-BA-00009388/2020, ou seja, apurar 
suposta irregularidade no Pregão Presencial 018/2018 (transporte escolar), que culminou na contratação da empresa LN Serviços e Empreendimentos 
Ltda ME pelo município de Queimadas, conforme noticiado no Parecer Final do exercício de 2019 elaborado pelo CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS/FUNDEB. 

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

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

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

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004977-2021| 
PORTARIA N° 50, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório a partir de representação elaborada pela 
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE BETE II REVIVÊNCIA QUILOMBOLA - 
ACBRQ, no Município de São Gonçalo dos Campos, solicitando providências 
acerca do plantio desenvolvido pela Empresa Bracell Celulose naquela 
comunidade e arredores. 
 

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 1.14.004.000261/2021-81 foi instaurada a partir de representação elaborada pela 
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE BETE II REVIVÊNCIA QUILOMBOLA - ACBRQ, no Município de São Gonçalo dos Campos, solicitando 
providências acerca do plantio desenvolvido pela Empresa Bracell Celulose naquela comunidade e arredores. 
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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 6ª 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 6ª 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-FSA-BA-00005003-2021| 
PORTARIA N° 51, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório para apurar desvios de recursos públicos nos 
processos de aquisição de medicamentos realizados pelo município de Conceição 
da Feira, com suposto favorecimento da empresa de nome fantasia DISMED 
(Maria de Fatima Nunes Portugal), localizada em Feira de Santana/BA. 
 

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 1.14.004.000044/2021-91 foi instaurada visando apurar desvios de recursos públicos 
nos processos de aquisição de medicamentos realizados pelo município de Conceição da Feira, com suposto favorecimento da empresa de nome fantasia 
DISMED (Maria de Fatima Nunes Portugal), localizada em Feira de Santana/BA. 

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 - PR-BA-00023095-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
Inquérito Civil 1.14.000.000746/2020-24 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado diante de uma série de reivindicações da categoria dos pescadores, subscritas principalmente 
pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP), assim sintetizadas: 

1.Auxílio emergencial para os pescadores e pescadoras no âmbito do estado para os pescadores que não tem RGP ou tem carteiras 
canceladas e suspensas; 

2.Um programa de segurança alimentar com distribuição emergencial de cestas básicas e materiais de limpeza e proteção; 
3.Apoio dos poderes públicos ao isolamento e fechamento das comunidades pesqueiras para visitantes externos, salvo aqueles 

imprescindíveis para o abastecimento de alimentos e a atenção à saúde; 
4.Plano de ação específico articulando saúde e assistência social para as comunidades pesqueiras; 
5.Apoio para o atendimento médico nas comunidades pesqueiras e desenvolvimento de planos de ação em âmbito local que sejam 

claros e precisos em relação às medidas a serem tomadas em caso de infecção por COVID19 nas comunidades. Garantir as políticas de saúde das 
populações dos Campo, das Florestas e das Águas; 

6.Suspensão da cobrança de água e energia elétrica para as famílias de Pescadores e Pescadoras Artesanais; 
7.Não cumprir as reintegrações de posse, despejos judiciais e deslocamento de comunidades; 
8.Compra da Produção Pesqueira Artesanal via programas governamentais, sem burocracia, com a agilidade que o momento exige, e 

ampla inclusão das comunidades 
9.Para aquelas atividades pesqueiras artesanais que não possam continuar atuando por conta do isolamento social em virtude da 

Pandemia, recursos para a manutenção das embarcações que ficarão paradas 



DMPF-e Nº 62/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 6 de abril de 2021 Publicação: quarta-feira, 7 de abril de 2021 23 
 

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

 

Na representação, foi feita referência a uma reunião realizada com a presença do Procurador Regional da República Felício Pontes, 
no dia 22.11.2019, tratando de variados temas relativos aos pescadores, mas sobretudo da crise por eles enfrentada, tendo em vista o 
derramamentodeóleonaspraiasbrasileiras(http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias- pgr/pescadores-e-marisqueiros-artesanais-denunciam-violacoes-de-
direitos-e-pedem-ajuda- ao-mpf. Acesso em 29.04.2020). 

Contudo, esse tema não foi tratado no presente procedimento, pois já se encontrava em trâmite o Inquérito Civil 
1.14.000.002806/2019-18, a cargo do 15º Ofício, cujo objeto consistia aferir a eficiência e a legalidade do procedimento estabelecido para a concessão 
do auxílio-emergencial em favor das comunidades pesqueiras no Estado da Bahia, diante do desastre ambiental provocado pelo óleo identificado no 
litoral nordestino. 

Como primeira medida, expediu-se ofício à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, à 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo da Bahia e à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA), enviando-lhes cópia do documento onde constam aquelas reivindicações, para que sobre elas se 
manifestassem no âmbito de suas atribuições; aduzindo se estão sendo atendidas ou, caso negativo, se há algum estudo ou projeto neste sentido, com 
cópia da documentação pertinente. 

Por meio do Ofício 1046/2020/GABSAP/SAP/MAPA (PR-BA- 00031628/2020), a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento encaminhou a Nota Técnica 7/2020/CRPA/CGRAP/DRM/SAP/MAPA, emitida pela Coordenação-Geral de 
Registro de Aquicultura e Pesca – CGRAP, afirmando, entre outras questões, que somente pode articular sobre a compra da Produção Pesqueira Artesanal 
se especificados os programas governamentais Quanto ao pleito de recursos para a manutenção das embarcações e equipamentos que estão parados por 
conta da pandemia do COVID-19, afirmou que “a demanda deve ser enviada ao Gabinete da SAP/MAPA para verificação da possibilidade de 
disponibilizar os recursos solicitados”. 

Além disso, no que tange ao pleito de auxílio emergencial para os pescadores e pescadoras que não têm Registro Geral de Pesca ou 
têm carteiras canceladas e suspensas, encaminhou a Informação 4/CPOC/CGPM/DEPOP/SAP/MAPA, no qual consta que o benefício em comento será 
pago àqueles que atenderem os critérios estabelecidos na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, ali constando não ser possível a cumulação da referida benesse 
com o seguro defeso. 

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo da Bahia, por meio do Oficio 390/2020 – 
SJDHDS/GAB (PR-BA-00041625/2020), informou que estava desenvolvendo as seguintes ações: (i) fornecimento de quentinhas ao valor de R$ 1,00 
(um real) cada nas unidades dos Restaurantes Populares dos bairros da Liberdade e do Comércio, nesta Capital, viabilizado acesso rápido à alimentação 
e evitando aglomeração entre a população beneficiária, salientando que crianças até 05 anos de idade estão isentas desse pagamento; (ii) lançamento de 
campanha de arrecadação e distribuição de itens de higiene pessoal para a população em situação vulnerabilidade social, através do Programa Corra Pro 
Abraço, bem assim, prestando orientações sobre medidas de prevenção e combate à proliferação do coronavírus, contando com equipes multidisciplinares 
compostas por profissionais de Psicologia, Direito e Arte/Educação, nas regiões já acompanhadas pelo Programa (Aquidabã, Piedade, Gamboa, Pela 
Porco, Largo dos Mares, Gravatá, Comércio, Campo da Pólvora e Água de Meninos); (iii) articulações junto a Casa Civil e Defesa Civil Estadual/SUDEC 
para viabilizar atendimento aos pedidos de apoio por disponibilização de cestas básicas; (iv) lançamento de campanha de arrecadação de kits de higiene 
pessoal e alimentos para população em situação de vulnerabilidade social, mediante o Programa Bahia Estado Voluntário 
(http://www.estadovoluntario.ba.gov.br/), sendo possível recepcionar doações da sociedade civil e de empresas. 

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia informou, no Ofício 286/2020 (PR-BA-
00066426/2020), que, diante da pandemia, recomendou à Bahia Pesca que procurasse oferecer todo o apoio às iniciativas governamentais para amparar 
os pescadores que já vinham sofrendo as graves consequências do impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo. Foi encaminhado anexo o 
Ofício 054/2020 – DIPRE, apresentando ações que contemplam os itens em pauta, tais como: i) auxílio emergencial para pescadores e pescadoras no 
âmbito do Estado e para os pescadores que não tem RGP; ii) um programa de distribuição de cestas de alimentos e materiais de limpeza e proteção; e iii) 
compra de produção pesqueira artesanal via programas governamentais, sem burocracia, e com a ampla inclusão das comunidades. 

Oficiou-se à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e à Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
do Ministério da Saúde, para que se manifestassem, no âmbito de suas atribuições, sobre as reivindicações dos pescadores frente à crise desencadeada 
pelo Novo Coronavírus; aduzindo se estão sendo atendidas ou, caso negativo, se há algum estudo ou projeto neste sentido, com cópia da documentação 
pertinente. 

A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, por meio do Ofício 1588/2020/SEDS/MC (PR-BA-
00048777/2020), aduziu ter encaminhado o expediente à Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD), em razão da distribuição de competências 
estabelecida pela Portaria GM MC 394/2020. Quanto aos demais itens atinentes a programa de segurança alimentar e plano específico articulando saúde 
e assistência social para as comunidades pesqueiras, acostou manifestação da Secretaria Nacional de Assistência Social, afirmando que tem elaborado 
diversas orientações e possibilidades para que a rede sócio-assistencial possa atender a toda população de forma adequada, apontando as disposições 
normativas aplicadas. 

Por sua vez, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde apresentou resposta por meio do Ofício 
1199/2020/SAPS/NUJUR/SAPS/MS (PR-BA- 00054758/2020), por meio da qual encaminhou a Nota Técnica 17/2020- 
COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS, na qual informou (PR-BA-00054758/2020) informou, em síntese, que a Atenção Primária à Saúde (APS) representa 
o nível prioritário para a contenção da disseminação do Covid-19 e a adota e viabiliza as seguintes medidas: (i) ampliação da capacidade assistencial na 
APS, por meio do reforçodas equipes com mais profissionais de saúde; (ii) fornecimento de suporte clínico para que as equipes possam dar o adequado 
manejo dos casos, implementando as medidas farmacológicas e não-farmacológicas recomendadas pelas melhores evidências científicas; (iii) oferta de 
soluções tecnológicas para acesso remoto à assistência para casos leves de COVID-19. 

Expediu-se ofício à Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) do Ministério da Cidadania, solicitando que se manifestasse, 
no âmbito de suas atribuições, sobre as reivindicações dos pescadores, frente à crise desencadeada pelo COVID-19, no prazo de 10 dias, aduzindo se 
estão sendo atendidas ou, caso negativo, se há algum estudo ou projeto neste sentido, com cópia da documentação pertinente. Na ocasião, anexou-se 
resposta da 

Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. 
A Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) informou que “pela análise do Documento de reivindicações da pesca artesanal 

no combate ao coronavírus (9259938, página 9), constata-se que na verdade, a reivindicação diz respeito ao Auxílio Emergencial Pecuniário instituído 
pela Medida Provisória nº 908, de 28 de novembro de 2019, para pescadores profissionais artesanais inscritos e avos no Registro Geral da Atividade 
Pesqueira (RGP), domiciliados nos municípios afetados pelas manchas de óleo”. Bem como que “a resposta à reivindicação concernente ao Auxílio 
Emergencial para os pescadores e pescadoras no âmbito do estado, em especial para os pescadores que não têm RGP, Registro Geral da Atividade 
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Pesqueira, ou têm carteiras canceladas e suspensas foge das competências regimentais da SECAD. Ademais, informo que a gestão do benefício criado 
pela Medida Provisória nº 908, de 28 de novembro de 2019, ficou à cargo da Secretaria Nacional de Assistência Social, enquanto a gestão do RGP está 
sobre responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)”. 

Oficiou-se à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) para que se manifestasse sobre o benefício criado pela Medida 
Provisória 908, de 28 de novembro de 2019, sobre as reinvindicação dos pescadores (PR-BA-00026267/2020, documento anexo) e sobre a resposta 
ofertada pela Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) (PR-BA- 00097475/2020). 

Em resposta, a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social informou que a Medida Provisória 908/2019 instituiu o Auxílio 
emergencial aos pescadores profissionais artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, domiciliados nos municípios afetados 
pelas manchas de óleo, tratando-se auxílio pago em 2 parcelas, cada uma equivalente a R$ 998,00, exclusivamente aos pescadores inscritos e ativos, no 
Registro Geral da Atividade Pesqueira identificados até a data de 29 de novembro de 2019.3. 

A referida Medida Provisória conferiu ao Ministério da Cidadania a atribuição de pagar o referido auxílio e ao Ministério da 
Agricultura e Abastecimento (MAPA) providenciar e encaminhar ao Ministério da Cidadania a relação dos pescadores profissionais artesanais 
beneficiários. 

Informou, ainda, que foi aberto crédito extraordinário em 11.12.2019 pela Medida Provisória 911, de 2019 (S EI n.° 6259839) em 
favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 131.702.068,00, valor que foi repassado para Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do Contrato 
01/2019 (S EI n.°6259914) firmado entre Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal. 

Com relação à reivindicação de concessão do auxílio emergencial para os pescadores que não têm RGP ou têm carteiras canceladas 
e suspensas, informou-se que os requisitos para concessão do auxílio foram definidos na Medida Provisória 908 de 2018 e não caberia à Secretaria 
redefini-los, ademais, a avaliação técnica necessária para concessão do auxílio é realizada pelo MAPA. 

Visando responder às demais reivindicações, informou-se que a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) recebeu crédito 
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania no valor de R$ 2.550.000.000,00, por meio da Medida Provisória Medida Provisória 953, de 2020, 
com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Decorrente do coronavírus foram editadas portarias 
no âmbito deste Ministério com fito de co-financiar ações socio assistenciais a serem executadas nos demais entes federados, como se observa: a) Portaria 
MC 369, de 29 de abril de 2020 (SEI 7541425 e 7541451), que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de 
ações socio assistenciais e estruturação da rede do SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de ESPIN, em 
decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19; b) Portaria MC 378, de 7 de maio de 2020 (SEI 7667231), que dispõe sobre repasse 
de recurso extraordinário do financiamento federal do SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito 
Federal e municípios, devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, COVID-19, 
objetivando aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social 
decorrente da COVID-19. 

Sobre a reivindicação de elaboração de plano de ação específico articulando saúde e assistência social para as comunidades pesqueiras, 
informou-se que seria necessária a articulação dos territórios por meio dos gestores locais dos órgãos responsáveis pelas políticas mencionadas, bem 
como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades 
básicas, conforme as competências previstas pela Lei Orgânica de Assistência Social. 

É relatório. 
Esgotadas todas as possibilidades de diligências, entende-se inexistir fundamento para a propositura de ação civil pública, devendo 

ser arquivado o presente Inquérito Civil, malgrado não tenham sido atendidas todas as reivindicações dos pescadores. 
A Constituição Federal veda a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social sem a correspondente 

fonte de custeio total (artigo 195, § 5º). 
Além disso, não se inclui, ordinariamente, nas funções institucionais do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário a atribuição 

de formular e implementar políticas públicas que impliquem prestações positivas e, por consequência, escolhas alocativas de recursos públicos. Este 
encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, reservando-se àqueles outros poderes o secundário papel de exigir a efetiva 
implementação das políticas públicas adotadas e, em casos excepcionais, controlá-las. 

No entanto, esse controle das escolhas alocativas realizadas pelos poderes representativos somente deve ser realizado quando 
sacrificados direitos fundamentais, em seu núcleo essencial, e, ainda assim, respeitando-se os limites orçamentários. 

No atual cenário de dramática escassez orçamentária, mostram-se ainda mais restritas as hipóteses de controles das políticas públicas 
adotadas pelos poderes representativos. De acordo com informações oficiais divulgadas pelo Governo Federal, as medidas de combate à disseminação 
do Covid-19 causaram impacto fiscal da ordem de R$ 605 bilhões (https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/impacto- fiscal-
de-medidas-de-combate-ao-novo-coronavirus-alcanca-r-605-bilhoes). 

Portanto, entende-se que o momento exige uma postura de maior deferência à forma como estão sendo implementadas as políticas 
assistencialistas. As informações colhidas nos autos revelam que a União tem envidado esforços no sentido de minimizar os efeitos socioeconômicos da 
pandemia para grupos em situação de vulnerabilidade. A atuação judicial na defesa de um grupo vulnerável específico, no caso os pescadores, pode se 
revelar contraproducente, sobretudo porque o Poder Judiciário não está preparado para "para avaliar o efeito sistêmico de decisões que repercutem sobre 
políticas públicas gerais."[1] 

Ante o exposto, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil, com base no artigo 10 da Resolução 23, de 17 de setembro de 
2007. 

Comunique-se o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP) de que o artigo 10, § 3º, da Resolução 23, de 
17 de setembro de 2007, faculta-lhe apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito até a sessão da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), fazendo-o preferencialmente por e-mail a ser expedido de ordem, com cópia desta 
promoção. 

Publique-se este arquivamento no diário eletrônico do MPF, disponível no seu Portal Eletrônico. 
Após, encaminhem-se os autos 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para a homologação ou revisão 

da presente promoção de arquivamento, por meio do cartório. 
Dê-se baixa da distribuição. 

 

AURISTELA OLIVEIRA REIS 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00013927-2021| 

PORTARIA N° 181, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

Dispõe sobre o regime de plantão da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado 
do Ceará para o ano de 2021. 
 

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

Considerando a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal exarada na Resolução nº 191/2019, que aprovou 
alterações na Resolução nº 159/2015, dentre as quais, previu a implantação de plantões eleitorais (art. 1º, §2º); 

Considerando a Portaria PGE - PGE nº 01/2019 dispõe que a escala de plantão da Procuradoria Regional Eleitoral deve ser elaborada 
pelo Procurador Regional Eleitoral; 

Considerando a Resolução TRE/CE nº 484/2012, alterada pela Resolução TRE/CE nº 633/2016, que regulamenta o regime de plantão 
em Segunda Instância no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; 

RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir regime de plantão da Procuradoria Regional Eleitoral nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recesso 

do ano de 2021. 
Art. 2º. Fica estabelecido que, ordinariamente, a Procuradora Regional Eleitoral atuará no plantão nos termos do art. 1º, ficando o 

Procurador Regional Eleitoral Substituto designado para atuar em regime de plantão durante as férias e os afastamentos da PRE titular. 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Art. 4º. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Procuradora Regional Eleitoral. 
Publique-se. 
Comunique-se à Chefia de Gabinete da PR/CE. 

 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00013226-2021| 

PORTARIA Nº 63, DE 10 DE MARÇO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 
77 e 79 da Lei Complementar n.º 75/1993, art. 23, §2.º, I, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019, e tendo em vista as informações e indicações encaminhadas 
pelo Ofício n.º 11/2021-DG do Ministério Público do Estado de Goiás, de 02 de março de 2021, RESOLVE: 

Art. 1.º - DESIGNAR os Excelentíssimos Promotores de Justiça para exercerem a função do Ministério Público Eleitoral, conforme 
descrição que segue abaixo: 

 

Zona 
Eleitoral Sede Promotor(a) de Justiça Condição Período 

26.ª Pirenópolis Rafael de Pina Cabral Titular De 11/03/2021 a 10/03/2023 
43.ª Paraúna André Luís Ribeiro Duarte Titular De 11/03/2021 a 10/03/2023 
46.ª Quirinópolis Pedro Henrique Silva Barbosa Titular De 01/03/2021 a 28/02/2023 

94.ª São Miguel do 
Araguaia Rafael Corrêa Costa Titular De 22/02/2021 a 21/02/2023 

123.ª Alvorada do Norte João Paulo Cândido dos Santos Oliveira Titular De 01/03/2021 a 28/02/2023 
143.ª Alto Paraíso de Goiás Victor Gonzaga Mariano Titular De 22/02/2021 a 21/02/2023 

 

Art. 2.º - REVOGAR disposições em contrário. 
 

 CÉLIO VIEIRA DA SILVA 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00013228-2021| 
PORTARIA N° 65, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 
77 e 79, caput e seu parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/1993, art. 23, § 2.º, I, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019, e tendo em vista o Ofício n.º 
11/2021-DG do Ministério Público do Estado de Goiás, RESOLVE: 

Art. 1.º - DESIGNAR os Excelentíssimos Promotores de Justiça para exercerem a função do Ministério Público Eleitoral, conforme 
descrição que segue abaixo: 

 

Zona 
Eleitoral Sede Promotor(a) de Justiça Condição Exercício 

1.ª Goiânia Fabiana Vasconcelos de Teixeira Substituta De 01/03/2021 a 
28/02/2023 

26.ª Pirenópolis Bernardo Boclin Borges Substituto De 11/03/2021 a 
10/03/2023 
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43.ª Paraúna Paulo Vinícius Parizoto Substituto De 11/03/2021 a 
10/03/2023 

46.ª Quirinópolis Ângela Acosta Giovanini de Moura Substituta De 01/03/2021 a 
28/02/2023 

94.ª São Miguel do 
Araguaia Huggo Edgard de Campos Silva Substituto De 22/02/2021 a 

21/02/2023 

110.ª Mozarlândia Huggo Edgard de Campos Silva Substituto De 22/02/2021 a 
19/08/2023 

 
Art. 2.º - REVOGAR disposições em contrário. 

 
 CÉLIO VIEIRA DA SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00013164-2021| 
PORTARIA N° 69, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 

77 e 79 da Lei Complementar n.º 75/1993, art. 23, § 2.º, I, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019, e tendo em vista as indicações e informações constantes 
pelo Ofício n.º 13/2021-DG do Ministério Público do Estado de Goiás, de 19 de março de 2021, RESOLVE: 

Art. 1.º -DESIGNAR os Excelentíssimos Promotores de Justiça para exercerem a função do Ministério Público Eleitoral, conforme 
descrição que segue abaixo: 

 
ZONA 

ELEITORAL SEDE PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA CONDIÇÃO PERÍODO 

5.ª Buriti Alegre Cristhiano Menezes da Silva Caires substituto 16/03/2021 a 19/03/2021 
7.ª Caldas Novas Pedro Eugenio Beltrame Benatti substituto 05/03/2021 

18.ª Jataí Rodrigo Corrêa Batista titular 22/03/2021 a 21/03/2023 
39.ª Itapaci Renner Carvalho Pedrosa substituto 08/03/2021 a 09/03/2021 
41.ª Niquelândia Alessandra Silva Caldas Gonçalves substituta 15/03/2021 a 18/03/2021 
44.ª Planaltina Ludmila Ferreira Pires de Resende substituta 17/03/2021 a 18/03/2021 
44.ª Planaltina Lucrécia Cristina Guimarães Rossi titular 19/03/2021 a 18/03/2023 

 
Art. 2.º -REVOGAR disposições em contrário. 

 
CÉLIO VIEIRA DA SILVA 

 Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00013165-2021| 
PORTARIA N° 70, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 

77 e 79 da Lei Complementar n.º 75/1993, art. 23, § 2.º, I, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019, e tendo em vista as indicações e informações constantes no 
Ofício n.º 13/2021-DG do Ministério Público do Estado de Goiás, de 19 de março de 2021, RESOLVE: 

Art. 1.º -DESIGNAR os Excelentíssimos Promotores de Justiça para exercerem a função do Ministério Público Eleitoral, conforme 
descrição que segue abaixo: 

 
ZONA 

ELEITORAL SEDE PROMOTOR DE JUSTIÇA CONDIÇÃO EXERCÍCIO 

7.ª Caldas Novas Pedro Eugenio Beltrame Benatti substituto 17/03/2021 a 
13/02/2022 

40.ª Senador Canedo Glauber Rocha Soares substituto 15/03/2021 a 
28/05/2021 

140.ª Rio Verde Marcelo Henrique Rigueti Raffa substituto 01/04/2021 a 
19/03/2023 

 
Art. 2.º -REVOGAR disposições em contrário. 

 
CÉLIO VIEIRA DA SILVA 

 Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00002628-2021| 

PORTARIA N° 5, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e VI, da Constituição da República; do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público: 

(a) CONSIDERANDO o contido no expediente de etiqueta PRM-PPA-MS-00000687/2021, oriundo da promoção de arquivamento 
exarada no procedimento preparatório nº PP n. 1.21.005.001074/2020-90; 

(b) CONSIDERANDO o papel institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

(c) CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 
RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, através da presente Portaria, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, tendo por objeto: "Acompanhar: i) o procedimento administrativo de demarcação 
da Terra Indígena Jatayvary (também conhecida como Lima Campo) e os demais conflitos territoriais existentes; ii) o processo judicial respectivo; iii) 
bem como a atuação da FUNAI local junto a tal comunidade indígena". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 6ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 
Nesse contexto, DETERMINO que se expeça-se novo ofício à FUNAI, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a resposta 

referente ao ofício PRM-PPA-MS-00009428/2020, cuja cópia deve acompanhar o novo ofício. 
Sobrevindo a resposta a resposta supra, voltem os autos conclusos para deliberação. 
 

Dourados/MS, 05 de fevereiro de 2021 
 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00002653-2021| 
PORTARIA N° 6, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Referência:  PRM-PPA-MS-00000579/2021. Etiqueta: PRM-PPA-MS-
00000857/2021. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e VI, da Constituição da República; do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público: 

(a) CONSIDERANDO o contido no expediente de etiqueta PRM-PPA-MS-00000579/2021, oriundo da promoção de arquivamento 
exarada no inquérito civil nº 1.21.001.000351/2006-29; 

(b) CONSIDERANDO 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, bem 
como 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, conforme preconizado no art. 225, caput e §3º, da Carta Política pátria; 

(c) CONSIDERANDO o papel institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

(d) CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 
RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, através da presente Portaria, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, tendo por objeto: "Acompanhar o caso dos Termos de Ajustamento de Condutas 
(TACs) firmados por Olair Tirlone sobre infrações ambientais em sua propriedade que margeia o Rio Apa (Cabeceira do Rio Apa), neste município de 
Ponta Porã/MS". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 4ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 
Nesse contexto, DETERMINO a autuação deste procedimento e, em seguida, sua conclusão imediata à assessoria deste Ofício. 
 

 Dourados/MS, 05 de fevereiro de 2021. 
 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00002627-2021| 
PORTARIA N° 7, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

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

constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e VI, da Constituição da República; do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público: 

(a) CONSIDERANDO o contido no expediente de etiqueta PRM-PPA-MS-00000566/2021, oriundo da promoção de arquivamento 
exarada no inquérito civil nº 1.21.005.000187/2009-62; 

(b) CONSIDERANDO o papel institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

(c) CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 
RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da presente Portaria, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, tendo por objeto: "Acompanhar o recadastramento, em novo projeto de 
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assentamento rural do INCRA, dos ex-colonos da Comunidade Vila Campestre atingidos pela demarcação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, na 
região do município de Antônio João/MS (1ªCCR)", Área Cível - Tutela Coletiva, Município de Antônio João/MS". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 1ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 
Nesse contexto, DETERMINO a expedição de ofício ao INCRA/MS, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, que preste 

informações: a) acerca da atual situação jurídica e fática dos ex-colonos da Comunidade Vila Campestre, que foram atingidos pela demarcação da Terra 
Indígena Ñande Ru Marangatu, na região do município de Antônio João/MS; b) quais as perspectivas acerca do recadastramento desses ex-colonos. 

Após, com a resposta ou eventual decurso de prazo in albis, tornem os autos conclusos para deliberação. 
 

Dourados/MS, 05 de fevereiro de 2021 
 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00003388-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

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

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 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 público; 

R E S O L V E instaurar, a partir do procedimento preparatório n.º 1.22.013.000187/2020-31, INQUÉRITO CIVIL para a apuração 
de potencial risco de prejuízo à gestão da APA da Serra da Mantiqueira, com sede em Itamonte/MG, e da Floresta Nacional de Passa Quatro, com sede 
em Passa Quatro/MG, devido a possível transferência dessas respectivas sedes para o escritório do ICMBio em São José dos Campos. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 
Como diligências administrativas: 
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 (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação à 1ª 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 (Da instauração 
do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 
10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo). 

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

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00002102-2021| 
PORTARIA N° 10, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Objeto: Acompanhar se a entidade CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DE PIRAPORA - CONSEP apresentou a devida 
prestação de contas do valor de R $ 40.342,54,00, proveniente de termo de 
convênio firmado com a subseção judiciária de Montes Claros / MG, em 
decorrência do processo SEI nº 9610- 92.2019.4.01.3807. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do 2º Ofício da Procuradoria da República no 
Município de Montes Claros/MG, ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo art. 
129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 75/93; pela Resolução n. 20/2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); e 

CONSIDERANDO a prestação de contas pela entidade CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
PIRAPORA - CONSEP, proveniente de termo de convênio firmado com a Subseção Judiciária de Montes Claros / MG, em decorrência do processo 
administrativo SEI nº 9610-92.2019.4.01.3807; 
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CONSIDERANDO as informações contidas no edital do processo seletivo n.8778049/2019; 
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

indivíduos indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

propriedade pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determinação o artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP 174/2017 prevê a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhamento e 
fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas e instituições, bem como para embasar outras atividades não abordadas a investigação civil (art. 
8º, incisos II e IV da Res. CNMP nº 174/2017); 

CONSIDERANDO o teor do art. 9º, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - 
CNMP; 

CONSIDERANDO, por fim, que, se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem apuração criminal ou 
sejam voltados para a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou indivíduos homogêneos, o membro do Ministério Público deve instaurar o 
procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar o processo de prestação de contas apresentado pela entidade 
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PIRAPORA - CONSEP, em relação à verba recebido da Subseção Judiciária de 
Montes Claros / MG, nos termos do art. 8º, II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do PA, incluindo-se o objeto no campo "resumo" do SISTEMA ÚNICO e 
comunique-se à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do Procedimento Administrativo de Acompanhamento, enviando 
cópia da presente portaria, por meio eletrônico, para fins de ciência, nos termos do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do colendo Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Designo o Técnico do MPU lotado no 2º Ofício desta Procuradoria da República em Montes Claros / MG para secretariar o presente 
PA. 

Após as providências acima arroladas, determino que: 
a ) encaminhe-se o parecer n. PRM-M. CLAROS-MANIFESTAÇÃO- 1286/2021 ao diretor do foro da Subseção Judiciária de Montes 

Claros / MG, por meio do e-mail selecao.projetos.mcl@trf1.jus.br. Deve-se fazer contato com a Justiça Federal confirmando o recebimento do ofício, 
certificando-se o resultado nos autos. 

b) junte-se texto do parecer n. PRM-M. CLAROS- MANIFESTAÇÃO-1286/2021 nestes autos. 
Atendidas as determinações acima, acautelem-se os autos na SUBJUR por 90 (noventa) dias. Após, entrar em contato com a Justiça 

Federal para saber sobre o andamento do processo SEI nº 9610-92.2019.4.01.3807, fazendo remissão à prestação de contas da entidade CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PIRAPORA - CONSEP. Caso a prestação de contas já tenha sido homologada, solicitar 
encaminhamento de cópia da decisão para fins de juntada nesses autos. 

 

ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS 
  Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-TOT-MG-00001514-2021| 
PORTARIA N° 10, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Procedimento Preparatório 1.22.023.000038/2020-53 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, 
III, da Constituição, 5º, II, "b", III, "b" e 6º, VII, "b", da Lei Complementar 75/93, 8º, § 1º, da Lei 7347/85, e nos termos dos arts. 2º, II, da Resolução 
CSMPF 87/2006 e 2º, II, da Resolução CNMP 23/07: 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.22.023.000038/2020-53, destinado a apurar eventual irregularidade 
praticada no âmbito da UFVJM, consistente em não realizar concurso para preencher 05 (cinco) vagas de docentes do curso de medicina do campus em 
Teófilo Otoni-MG, que foram destinadas pelo MEC; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal promover a defesa dos interesses difusos e coletivos, 
promovendo o Inquérito Civil e, se necessário, a ação civil pública para tanto, nos termos dos arts. 127 da Constituição, 5º, III, "e" e 6º, VII, "c", da Lei 
Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que os elementos carreados ao Procedimento Preparatório 1.22.023.000038/2020-53 suscitam a necessidade de 
maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis; 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório 1.22.023.000038/2020-53 em Inquérito Civil, tendo por objeto: "Apurar eventual 

irregularidade praticada no âmbito da UFVJM, consistente em não realizar concurso para preencher 05 (cinco) vagas de docentes do curso de medicina 
do campus em Teófilo Otoni-MG, que foram destinadas pelo MEC". 

Fica designado, como secretário deste feito, o servidor Henrique Batista Miranda, conforme art. 4º, V, da Resolução CNMP 23/2007, 
ao qual se determina providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à Egrégia 1ª CCR do MPF, nos termos dos arts. 4º, 
VI e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP 23/2007, e 16 da Resolução CSMPF 87/2006. 

 
JOSÉ MÁRIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República HBM 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00003414-2021| 

PORTARIA N° 4, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

Ementa: determina conversão em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior 
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do Ministério Público Federal, e considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, 
em âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõem o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF 1.23.002.000548/2020-31, instaurada a partir de representação 
formulada pelo Sindicato Rural de Santarém - SIRSAN na qual pede providências quanto à ausência de sinalização na BR 163, precisamente no KM 
125, cuja precariedade está causando acidentes. 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 
87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto "apurar possível omissão da Superintendência Regional do DNIT/PA 
quanto à ausência de sinalização na BR 163, precisamente no KM 125, cuja precariedade está causando acidentes"; 

Determina-se: 
I - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
II - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 6º 

da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 
III - Expedição de ofício à expedição de ofício à Superintendência do DNIT/PA, com referência ao Ofício nº 539/2020, para que 

informe: 
a) após o protocolo da demanda realizado pelo Sindicato Rural de Santarém - SIRSAN, bem como pelo MPF (vide Ofício nº 

539/2020), qual(is) foi(ram) a(s) providência(s) tomada(s) pelo órgão para solucionar a situação; 
b) a análise técnica sobre a situação, citada em e-mail no dia 02/12/2020, já fora concluída? Se sim, favor enviar cópia; 
c) a precariedade das condições de tráfego da rodovia BR-163, precisamente no trecho do KM 125, tem como principal o que; 
d) qual(is) ação(ões) o DNIT/PA toma para garantir com que o tráfego de caminhões de carga -seja de grãos, madeira ou qualquer 

outro bem- respeitem os limites de peso estabelecidos? É possível que a precariedade aqui em análise tenha sido causada por tráfego de veículos pesados 
com carga acima dos limites permitidos; 

 
PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00002056-2021| 
PORTARIA Nº 44, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 
CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 
Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 
inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato instaurada a partir da comunicação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), que apontou infração ambiental praticada, em tese, por MADEIREIRA LEO LTDA, em 10 de dezembro de 1998, 
consistente expor à venda 786,307 m³ de madeira em toras ameaçada de extinção (mogno), sem licença/registro do órgão ambiental competente, no 
município de Redenção- PA, conforme Processo Administrativo nº 02001.005618/1998-12 e Auto de Infração nº 075859-D. 

CONSIDERANDO que, sob a ótica penal, os fatos se subsumem ao tipo penal constante no art. 46, parágrafo único, c/c art. 53, inciso 
II, alínea "c", da Lei nº 9.605/98, e que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, já se operou a prescrição já que o crime foi praticado no dia 
10 de dezembro de 1998, tendo restado, na ocasião, a instauração de inquérito civil com vistas à composição do dano ambiental ocorrido; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, tendo em vista a necessidade de composição do dano ambiental constante nos fatos apontados na 
NF n° 1.23.005.000289/2020-19. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
 Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Ambiental, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, 
acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-se 
nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Portanto, como diligências preliminares, determino: 
Oficie-se ao IBAMA requisitando que, em 10 (dez) dias, informe se já foi feita a reparação ambiental MADEIREIRA LEO LTDA, 

bem como se a Procuradoria Federal junto ao IBAMA já adotou as medidas pertinentes à recomposição do dano ambiental (ex. ajuizamento de ação civil 
pública), devendo encaminhar a documentação comprobatória de suas alegações, em caso negativo que aponte, desde já, as medidas necessárias para a 
reparação do dano (enviar cópia do procedimento administrativo, NF n° 1.23.005.000289/2020-19, juntamente com o ofício). 



DMPF-e Nº 62/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 6 de abril de 2021 Publicação: quarta-feira, 7 de abril de 2021 31 
 

 
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. 

 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 
da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 
59/2010. 

Em caso de ausência de resposta, determino, desde já, a reiteração do ofício acompanhado de contato telefônico. 
Após, retornem os autos ao gabinete. 

 
MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00002054-2021| 
PORTARIA Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 
CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 
Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 
inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato (NF) n° 1.23.005.000462/2020-89 foi instaurada a partir do protocolo eletrônico realizado 
pela Policia Federal nesta procuradoria, no qual informa que supostamente ELOI CARLOS PEREIRA DA SILVA, no dia 25 de julho de 2016, destruiu 
402.8 hectares de floresta nativa no município de São Félix do Xingu-PA, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme processo 
administrativo de n° 02047000942/2016-52 e Auto de Infração de n° 9102390-E; 

CONSIDERANDO que, sob a ótica penal, os fatos se subsumem ao tipo penal constante no art. 50 da Lei nº 9.605/98, e que, nos 
termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, já se operou a prescrição já que o crime foi praticado no dia 25 de julho de 2016, tendo restado, na ocasião, 
a instauração de inquérito civil com vistas à composição do dano ambiental ocorrido; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, tendo em vista a necessidade de composição do dano ambiental constante nos fatos apontados na 
NF n° 1.23.005.000462/2020-89. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
 Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Ambiental, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, 
acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

 Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-
se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Portanto, como diligências preliminares, determino: 
 Oficie-se ao IBAMA requisitando que, em 10 (dez) dias, informe se já foi feita a reparação ambiental ELOI CARLOS PEREIRA 

DA SILVA, bem como se a Procuradoria Federal junto ao IBAMA já adotou as medidas pertinentes à recomposição do dano ambiental (ex. ajuizamento 
de ação civil pública), devendo encaminhar a documentação comprobatória de suas alegações, em caso negativo que aponte, desde já, as medidas 
necessárias para a reparação do dano (enviar cópia do procedimento administrativo, NF n° 1.23.005.000289/2020-19, juntamente com o ofício). 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 
da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 
59/2010. 

Em caso de ausência de resposta, determino, desde já, a reiteração do ofício acompanhado de contato telefônico. 
Após, retornem os autos ao gabinete. 

 
MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00002052-2021| 
PORTARIA Nº 46, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 
CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 
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CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 
Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 
inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.23.005.000359/2020-39 instaurada a partir de comunicação do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual noticiou a prática de infração ambiental praticada, em tese, Almir Soares De 
Souza, no dia 23 de setembro de 1998, consistente em destruir 900 hectares de mata primária, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel 
rural denominado “Fazenda Marajaí”, localizada no município de Xinguara-PA, conforme o Auto de Infração nº 134274/D e processo administrativo de 
nº 02018.004568/1998-69; 

CONSIDERANDO que, sob a ótica penal, os fatos se subsumem ao tipo penal constante no art. 50 da Lei nº 9.605/98, e que, nos 
termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, já se operou a prescrição já que o crime foi praticado no dia 23 de setembro de 1998, tendo restado, na 
ocasião, a instauração de inquérito civil com vistas à composição do dano ambiental ocorrido; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, tendo em vista a necessidade de composição do dano ambiental constante nos fatos apontados na 
NF n°1.23.005.000359/2020-39. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Ambiental, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de 
solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-se 
nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Portanto, como diligências preliminares, determino: 
Oficie-se ao IBAMA requisitando que, em 10 (dez) dias, informe se já foi feita a reparação ambiental Almir Soares De Souza, bem 

como se a Procuradoria Federal junto ao IBAMA já adotou as medidas pertinentes à recomposição do dano ambiental (ex. ajuizamento de ação civil 
pública), devendo encaminhar a documentação comprobatória de suas alegações, em caso negativo que aponte, desde já, as medidas necessárias para a 
reparação do dano (enviar cópia do procedimento administrativo, NF n° 1.23.005.000359/2020-39, juntamente com o ofício). 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 
da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 
59/2010. 

Em caso de ausência de resposta, determino, desde já, a reiteração do ofício acompanhado de contato telefônico. 
Após, retornem os autos ao gabinete. 

 
MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00011986-2021| 
PORTARIA Nº 73, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Altera a designação dos Promotores Eleitorais no Estado do Pará. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 
Constituição Federal; no artigo 77 da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e 

Considerando a decisão no Despacho 1668/2021 (PR-PA-00005454/2021) 
RESOLVE: 
Art. 1º - ALTERAR a portaria 56/2015-GPRE, que designou Promotor de Justiça para exercício de zonas eleitorais, nos seguintes 

termos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR(A) ELEITORAL 

40ª Francisco Charles Pacheco Teixeira 
Biênio: 02/03/2021 a 01/03/2023 

 
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00019456-2021| 
PORTARIA Nº 220, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
A PROCURADORA-CHEFE 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 1146/2021, do relator Carlos Frederico Santos, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 803 da 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 
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Designar o Procurador da República DANIEL DE JESUS SOUSA SANTOS para, como órgão do Ministério Público Federal, atuar 
no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis, tais como continuidade das diligências, análise da possibilidade de propor acordo de não 
persecução penal ou oferecimento da denúncia, nos autos nº 5001520-66.2021.4.04.7002, em trâmite na 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. 

 
PAULA CRISTINA CONTI THA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00003424-2021| 
PORTARIA N° 4, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000180/2020-18 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pela Constituição da República; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 
CONSIDERANDO que a presente Procedimento foi instaurado para apurar possível ato de improbidade administrativa - acumulação 

indevida de cargos públicos - perpetrado por servidor público/policial federal, em situação alheia às funções policiais propriamente ditas; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 

Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 
RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento em INQUÉRITO 

CIVIL PÚBLICO; 
Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 
a) Autue-se a presente Portaria, com o presente procedimento administrativo; 
b) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

 
TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00001685-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref.: NF nº 1.26.008.000184/2020-28. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 
da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução 
nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das investigações, 
com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais/ 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar  risco de 
desabamento de talude no Empreendimento Fazenda São Francisco - Platô 1 e de deslizamento de solo e pedras no Empreendimento Santa Clara - Platô 
1, no município de Barreiros/PE, apresentando em ambas as localidades colapso de muro de arrimo, risco geológico e possibilidade de desmoronamento 
e soterramento de residências com morte de pessoas, conforme representação encaminhada pela Promotoria de Justiça de Barreiros/PE 

Por conseguinte, determino que seja providenciada a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro 
correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Designo o servidor Rafael Carlos Pereira, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste gabinete. 
 

NATALIA LOURENCO SOARES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00001080-2021| 
PORTARIA N° 11, DE 18 DE MARÇO DE 2019 

 
Ref.: PP n.º 1.26.003.000016/2018-68. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República in fine firmada, com fundamento no art. 129, III da CF, 
art. 6º, VII, "b", e XIV, "f", da Lei Complementar n.° 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções n° 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 
CSMPF, respectivamente, e; 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado após representação apresentada por CÍCERA MARIA DA SILVA, na Sala Virtual 
de Atendimento ao Cidadão do MPF, noticiando irregularidades nas construções das habitações do programa Minha Casa Minha Vida, entregues pelo 
Município de Serra Talhada, no ano de 2013. 
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Foram expedidos ofícios à Caixa Econômica Federal, bem como à Prefeitura Municipal de Serra Talhada, requisitando 
esclarecimentos. Até o momento, os ofícios não foram respondidos. 

Não há nos autos comprovantes de que funcionário da Caixa Econômica ou de que o Prefeito de Serra Talhada tenham recebido as 
notificações. Sendo assim, faz-se necessários oficiá-los, em mãos, para obter elementos de investigação. 

Considerando o acima exposto, e diante da necessidade de diligências para que este órgão ministerial obtenha informações conclusivas 
acerca dos fatos aqui apurados; 

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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 
serviços e programas governamentais, com ênfase no combate aos atos de improbidade administrativa; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 
vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente portaria no procedimento supracitado, assinalando como objeto do Inquérito Civil apurar 

irregularidades estruturais na construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida, em Serra Talhada; 
2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Camila Érika Luz Souza, matrícula 26111-4, ocupante do 

cargo de Técnica Administrativa, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 
como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Comunicação para a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da 
Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 
Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

5. Como diligências, determino à Secretaria que reitere os ofícios encaminhados à Prefeitura de Serra Talhada e Caixa Ecônomica 
Federal de Serra Talhada, com as advertências de praxe. Outrossim, determino que seja expedido ofício à representante, buscando mais esclarecimentos 
quanto ao empreendimento deficitário. Após, com ou sem resposta, faça os autos conclusos à assessoria. 

Cumpra-se. 
 

MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00001083-2021| 
PORTARIA Nº 19, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 
Ref.: P.P. n° 1.26.003.000005/2019-69. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua procuradora da República abaixo firmada, com fundamento no art. 129, III da CF, 
art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 
CSMPF, respectivamente, vem promover instauração de Inquérito Civil, nos termos adiante. 

Cuida-se de procedimento instaurado em decorrência de representação de equipe da CGU, que, em fiscalização no município de Serra 
Talhada/PE, constatou irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Município referente ao período de 2015, 2016 e 
2017. 

Os experts procederam com as referidas fiscalizações de 29 a 31 de agosto de 2017, verificando impropriedades no PNAE no período 
compreendido de 01º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2017. 

Dentre os itens fiscalizados, verificou-se a regularidade dos processos de aquisição de alimentos, execução de despesas e 
movimentação financeira, tendo a equipe restringido sua atuação em ações de verificação da situação da merenda escolar, análise dos processos licitatórios 
e pagamentos efetuados, preços dos produtos adquiridos e análise dos instrumentos de controle da Prefeitura quanto ao recebimento e distribuição de 
alimentos. 

As irregularidades listadas compreendem: 
2.1.2 Alimentos vencidos; 
2.1.3 Informações sobre os processos de compra analisados, com irregularidades na comprovação das despesas, além de outras 

irregularidades; 
2.1.4 Superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2017; 
2.1.5 Não comprovação da distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos no exercício de 2017; 
2.1.6 Superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2016; 
2.2.1 Instalações municipais em condições inadequadas para execução do PNAE; 
2.2.2 Descumprimento do cardápio da merenda escolar; 
2.2.3 Ausência de merenda escolar entre os exercícios de 2015 a 2017; 
2.2.4 Falhas nos controles gerenciais dos produtos da merenda escolar; 
2.2.5 Falhas na atuação das nutricionistas do município nos exercícios de 2015, 2016 e 2017; 
2.2.6 Ausência de atuação do Conselho de Alimentação Escolar; 
2.2.7 Não realização de pregão eletrônico na aquisição dos produtos da merenda escolar com recursos federais; 
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2.2.8 Ausência de competitividade nos processos de compra dos produtos da merenda escolar; 
2.2.9 Ausência de designação de fiscais dos contratos e impropriedades na documentação comprobatória das despesas 
Constam nas irregularidades listadas, elementos concernentes de possíveis atos de improbidade administrativa, no tocante a fraudes 

no caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, bem como superfaturamento dos gêneros alimentícios adquiridos. 
Outrossim, temas voltados a peculiares irregularidades referentes a deficiências na execução do PNAE também se fazem presentes. 
Conclui-se, assim, que as irregularidades detectadas devam ser desmembradas para melhor análise perfunctória da contenda, atuando 

o Parquet Federal da seguinte forma: 
(a) as irregularidades 2.1.4 Superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2017; 2.1.5 Não comprovação da 

distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos no exercício de 2017; 2.1.6 Superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2016; 
2.2.8 Ausência de competitividade nos processos de compra dos produtos da merenda escolar, devem compor o mesmo objeto, cujo escopo destina-se 
na análise de atos de improbidade administrativa; 

(b) já as irregularidades 2.2.1 Instalações municipais em condições inadequadas para execução do PNAE; 2.2.2 Descumprimento do 
cardápio da merenda escolar; 2.2.3 Ausência de merenda escolar entre os exercícios de 2015 a 2017; 2.2.4 Falhas nos controles gerenciais dos produtos 
da merenda escolar; 2.2.5 Falhas na atuação das nutricionistas do município nos exercícios de 2015, 2016 e 2017; 2.2.6 Ausência de atuação do Conselho 
de Alimentação Escolar; 2.2.7 Não realização de pregão eletrônico na aquisição dos produtos da merenda escolar com recursos federais; 2.2.9 Ausência 
de designação de fiscais dos contratos e impropriedades na documentação comprobatória das despesas, devem ser solucionados pela via de 
Recomendações, a compor autos de Acompanhamento. 

Destarte, foi expedido ofício à municipalidade (PRM-STA-PE-00000621/2019). 
Em resposta à requisição ministerial, o Município juntou vasta documentação, PRM-STA-PE-00001003/2019. 
É o relatório. 
Desta feita, considerando o acima exposto, e diante da necessidade de diligências para que este órgão ministerial obtenha informações 

conclusivas acerca dos fatos aqui apurados, 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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 

serviços e programas governamentais; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 
Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 
Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 

vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 
Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente portaria no Procedimento Preparatório supracitado, mantendo-se o teor do objeto. 
2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor João Vancam Holanda de Sousa Filho, matrícula 23.502, 

ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, 
para funcionar como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Comunicação à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-
lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

5. Considerando a vasta documentação apresentada pela Prefeitura de Serra Talhada, após a instauração, encaminhem-se os autos à 
assessoria, para análise minuciosa dos documentos, e verificação acerca da existência ou não de atos ímprobos. 

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

Cumpra-se. 
 

MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00015793-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 282, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Notícia de Fato nº. 1.26.000.000881/2021-30 
 

Cuida-se de notícia de fato autuada a partir de representação formulada por LILIANE KEILLA CALDAS DE MENDONÇA, na qual 
relata possíveis irregularidades na seleção para ingresso no curso de edificações (turno da manhã) do Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE) no ano de 2021. 

Aduz que seu filho, o menor Marcelo Henrique Caldas de Mendonça, foi prejudicado por um erro de digitação no formulário de 
inscrição pelos seus responsáveis. Na referida seleção, o edital informava que o ingresso seria mediante as notas apresentadas no histórico escolar do 
candidato, que foi anexado corretamente ao formulário de inscrição, sem rasura e nenhuma falha. Todavia, isso não foi levado em consideração pela 
banca examinadora no processo seletivo, que indeferiu a inscrição de seu filho porque a média de matemática fora digitada errada. 

Mesmo após a interposição de recurso administrativo, para surpresa da noticiante, a inscrição do candidato foi indeferida. Consoante 
aduz, se fossem consideradas as notas do histórico escolar a sua média final passaria para 9,61, nota que resultaria na sua classificação para o curso de 
EDIFICAÇÕES/MANHÃ, cuja menor média dos candidatos de ampla concorrência classificados foi 9,50. 

Da análise dos fatos trazidos ao conhecimento do MPF, forçoso reconhecer que tratam de interesses individuais e disponíveis. Não 
se vislumbra interesse público primário ou, sequer, dispersão de lesados, que atraia a atribuição do Parquet para a matéria. 
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Com efeito, o escopo da representante é alcançar providências referentes ao resguardo dos interesses e direitos potencialmente lesados 
relativos à inscrição e ao cálculo da nota final de seu filho no processo seletivo. Em suma, a representante busca a desconsideração de um erro humano 
durante o preenchimento do formulário de inscrição para ingresso no curso de edificações (turno da manhã) do IFPE no ano de 2021, o que repercute 
diretamente em sua esfera jurídica individual. 

Vale registrar, por pertinente, que a Constituição Federal de 1988 definiu como missão do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Da mesma forma, a Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993) repetiu, em seu artigo 1º, essa missão constitucional. 

Destarte, a intervenção do MPF neste caso estaria à margem da vocação institucional conferida pela Constituição Federal e alheia à 
necessária compatibilização da intervenção ministerial com a finalidade institucional estabelecida no art. 127 da CF e à necessária racionalização da 
atuação do Ministério Público. 

Ademais, constatou-se que o caso encontra-se judicializado, o que inviabiliza a instauração de investigação pelo MPF, devendo-se 
aguardar a decisão da justiça federal de Pernambuco (pje 0805609-46.2021.4.05.8300) 

Assim, não se tratando de matéria que enseje a atuação do Ministério Público Federal na seara da tutela coletiva, PROMOVO O 
ARQUIVAMENTO LIMINAR da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso I e § 4º, da Resolução CNMP nº. 174/2017[1] e determino as 
seguintes providências: 

a) informe-se a representante sobre a presente decisão, cientificando-a que terá prazo de 10 dias para, querendo, apresentar recurso 
dirigido ao 9º Ofício, o qual, em caso de não retratação, será encaminhado ao órgão revisional para apreciação; 

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

 
MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00015644-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Procedimento Administrativo nº 1.26.000.001007/2020-39. 
 

Cuida-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar, no Estado de Pernambuco, as normas e políticas 
que garantissem o fornecimento de água, esgoto e luz à população durante o estado de emergência causado pelo novo Coronavírus (Covid-19), em 
especial àquela encontrada em favelas e bairros com baixa presença de equipamentos públicos, independentemente de situação de inadimplência. 

O feito foi instaurado com base no Ofício Circular nº 3/2020/PFDC/MPF (Documento 1), por meio do qual a Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão - PFDC informou que recebera representação da Deputada Federal Maria do Rosário Nunes, no sentido de que o MPF adotasse 
as providências legais julgadas pertinentes, com vistas a impedir e/ou propor a anulação da paralisação do fornecimento de água e luz durante a pandemia 
de COVID-19 (coronavírus SARS-CoV-2). 

A PFDC solicitou às Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão instauração de procedimento extrajudicial específico para 
acompanhamento de tais políticas públicas. Destacou que solicitara, em 20 de março de 2020, informações à ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) e à ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) informações sobre medidas que garantissem a continuidade da prestação de serviços 
como energia elétrica, internet e telefonia a consumidores que viessem a ficar inadimplentes em razão da crise econômica decorrente da pandemia do 
Coronavírus. 

Ressaltou, ainda, a atuação referente à matéria em outros entes federativos, bem como a expedição de recomendações por parte das 
Defensorias Públicas nos Estados no Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Amazonas, para suspensão de cobranças e cortes de água e de luz por 
inadimplência, durante a pandemia. 

De início, verificou-se que, em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, o juízo da 3ª Vara 
Cível da Capital (TJPE) proibiu, liminarmente, em 23 de março de 2020, a Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) de suspender o fornecimento 
de energia elétrica dos consumidores residenciais durante o período de calamidade pública relativo à pandemia do Covid-19, bem como determinou o 
restabelecimento dos serviços interrompidos por inadimplência. 

Em ação civil pública diversa, também proposta pela DPPE, concedeu-se liminar proibindo a COMPESA (Companhia Pernambucana 
de Saneamento de Água) de suspender o fornecimento de água por inadimplência durante a pandemia do Coronavírus, bem como determinou restabelecer 
os cortes já efetuados por falta de pagamento e o fornecimento de água para áreas ainda não atendidas por meio do uso de caminhões-pipa. 

Assim, como providência instrutória inicial, determinou-se expedição de ofícios à Celpe e à Compesa, requisitando informações sobre 
as medidas que estariam sendo adotadas para dar cumprimento a essas liminares, no sentido de não suspenderem o fornecimento de água e luz durante a 
pandemia pelo Covid-19. Ademais, requisitaram-se da Compesa informações sobre ações adotadas pela companhia, em caráter emergencial, referentes 
ao serviço de saneamento básico no Estado de Pernambuco. 

Em resposta às requisições ministeriais, a companhia energética informou, naquela ocasião e em síntese: 
a) que a ANNEL publicara a Resolução Normativa nº 878/2020, disciplinando, em âmbito nacional, as medidas a serem adotadas em 

decorrência da pandemia do novo Coronavírus; 
b) entre medidas, constava a proibição da suspensão de fornecimento por inadimplemento das hipóteses sensíveis no período de 

emergência; 
c) todas as medidas de intervenção no setor elétrico, especialmente em períodos emergenciais e de crise, deveriam ser tratadas 

uniformemente em todo o território nacional, a fim de evitar desequilíbrios e instabilidades; 
d) todas as medidas extraordinárias editadas pela ANEEL estavam sendo devidamente cumpridas pela Celpe, bem como as liminares 

concedidas pelo Poder Judiciário de Pernambuco; 
e) mantinha equipes de prontidão trabalhando ininterruptamente para assegurar o fornecimento de energia aos seus clientes, sobretudo 

de hospitais, unidades de saúde e instituições públicas e privadas; 
f) medidas extraordinárias, como a suspensão do corte e a flexibilização no pagamento, impactam diretamente na arrecadação final 

da distribuidora, que estava adotando esforço descomunal para empreender e manter a atividade. 
Por sua vez, a COMPESA informou o seguinte: 
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a) suspendera, desde 14 de março de 2020, a cobrança aos clientes que gozavam da tarifa social, em cumprimento ao Decreto Estadual 
nº 48.809/2020; 

b) em 26 de março de 2020, a DPPE e a Compesa peticionaram nos autos judiciais da ACP nº 0016251-61.2020.8.17.2001, solicitando 
a homologação de acordo firmado entre as partes, que foi acatado integralmente pelo juízo competente, com a extinção do feito com resolução do mérito; 

c) assim, a Compesa comprometeu-se a: i. não realizar cortes no abastecimento por inadimplência a partir da publicação do Decreto 
Estadual nº 48.809/2020 até o final da situação de calamidade pública ii. efetuar a religação de qualquer unidade residencial que tenha tido o seu 
fornecimento interrompido por inadimplência naquele período; iii. promover a isenção da cobrança da tarifa social durante o mesmo período; 

d) quanto às medidas adotadas em caráter emergencial referentes ao saneamento básico do Estado de Pernambuco, por meio de 
parceria público-privada com a empresa BRK Ambiental ("Programa Cidade Saneada"), criou-se plataforma de monitoramento de temas fundamentais 
para enfrentar a pandemia: insumos, atendimento, investimentos, normas editadas etc.; 

e) todas as ações da PPP tinham sido ajustadas para a realidade da disseminação do vírus no país, com foco na garantia do tratamento 
de esgoto em todos os locais de atuação; 

f) em 15 de março de 2020, foi instituído o Comitê de Acompanhamento e Combate à Propagação do Novo Coronavírus, para 
monitorar as iniciativas já implementadas e avaliar a necessidade de adoção de novas medidas; 

Encaminharam-se cópias das respostas da Celpe e da Compesa ao NAOP/PFDC-5ª Região, para instrução do PA nº 
1.26.000.001007/2020-39. 

Diante da ausência de detalhamento específico sobre as ações referentes à prestação adequada do serviço de saneamento básico em 
favelas e bairros com baixa presença de equipamentos públicos durante a pandemia, oficiou-se novamente à Compesa, à Secretaria de Infraestrutura e 
Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco e à Secretaria de Saneamento do Município do Recife, a fim de que prestassem essas informações. 

Em resposta, a Compesa informou o seguinte, em síntese (Documento 30): 
i) nenhuma região operada pelo Programa "Cidade Saneada" deixou de ser atendida por motivos de inadimplência, incluindo-se 

favelas e bairros com baixa presença de equipamentos públicos, desde que possuíssem sistema de esgotamento sanitário operado pela referida companhia; 
ii) as obras de ampliação executadas pelo referido programa não foram interrompidas; 
iii) não existiam elementos científicos que comprovassem que o vírus encontrado no esgoto sanitário fosse viável por meio de 

ingestão, inalação e/ou penetração, sendo pouco provável a efetividade dessas rotas de transmissão, conforme relato feito pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). 

Por sua vez, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco reiterou as informações fornecidas pela Compesa, 
apresentando informações complementares, como as melhorias realizadas na operação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES, na Região 
Metropolitana do Recife, por meio da Parceria Público-Privada (Documento 46). 

Determinou-se, em seguida, a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre 
Drogas e Direitos Humanos do Recife, para que informasse sobre a existência de algum estudo a fim de viabilizar a isenção de pagamento das contas de 
água e luz para a população mais vulnerável, durante a pandemia da Covid-19 e quais seriam, em caso positivo, os critérios para identificação da população 
beneficiária. 

A Secretaria de Saneamento do Recife prestou as seguintes informações, sintetizadas, sobre as ações que estavam sendo realizadas 
para garantir a adequada prestação do saneamento básico em favelas e bairros com baixa presença de equipamentos públicos (Documento 53): 

a) engajamento no Plano Municipal da Prefeitura do Recife Para Contingência do COVID-19; 
b) atendimento do serviço de desobstrução em esgotos em comunidades carentes e atendimento nos habitacionais da Prefeitura da 

Cidade do Recife; 
c) melhorias hidrosanitárias nas comunidades do Chié, Ilha do Joaneiro, Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro, com a 

finalidade de melhorar o tratamento correto do esgoto sanitário e diluir a insalubridade dessas localidades, interferindo no combate ao Covid-19; 
d) continuidade das obras de saneamento, pavimentação, urbanização e construção civil no âmbito do Programa de Aceleração de 

Crescimento - PAC Beberibe 2, abrangendo sete bairros; 
e) realização de processo licitatório visando à contratação dos serviços de execução da continuidade das obras de implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES Cordeiro 
f) realização de processo licitatório, a fim de desenvolver estudos, projetos e gerenciamento de obras para implantação de soluções 

individuais e/ou coletivas de esgotamento sanitário, visando melhorias sanitárias nas Comunidades de Interesse Social (CIS). 
Em 8 de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 950/2020, a qual concedeu desconto de 100% na tarifa de 

energia elétrica a consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e que tivessem consumo de até 220 kWh/mês, como medida de 
apoio à população hipossuficiente durante a pandemia do novo Coronavírus. 

Juntou-se aos autos matéria jornalística noticiando que a Celpe cadastrou, em abril de 2020, mais de 75 mil clientes no programa de 
TSEE, tendo em vista a edição da MP nº 950/2020, a fim de viabilizar a isenção total nas faturas de energia elétrica desses consumidores hipossuficientes, 
durante o período de 1º de abril a 30 de junho de 2020 (Documento 52). 

Considerando a edição no normativo pelo Governo Federal, bem como a adoção das medidas necessárias pela concessionária local 
de energia elétrica, restou desnecessária a reiteração das requisições feitas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre 
Drogas e Direitos Humanos do Recife. 

Dando prosseguimento à instrução do feito, requisitaram-se da Celpe informações referentes às providências adotadas para o 
cadastramento da população hipossuficiente na Tarifa Social de Energia Elétrica, nos termos da Medida Provisória nº 950/2020, e sobre medidas de 
divulgação da realização desse cadastro. 

Em resposta, a companhia energética reiterou que segue todos os regramentos da Aneel, inclusive quanto ao regramento que envolve 
a Tarifa Social. Informou que o cadastramento estava sendo feito diretamente pela Celpe, ao receber da agência reguladora a base do CadÚnico, ou por 
solicitação dos usuários, após validação da documentação comprobatória. Por fim, esclareceu que o benefício estava sendo amplamente divulgado nas 
mídias mais populares, como TV e rádio, assim como por meio das redes sociais da companhia (Documento 63). 

Juntou-se aos autos cópia da Lei Municipal nº 18.736/2020, publicada em 29 de junho de 2020, a qual suspendeu, no Município do 
Recife, o corte de água e energia durante o período de 120 dias, devido à pandemia pelo Covid-19 (Documento 64). 

Em 18 de agosto de 2020, foi colacionada aos autos matéria jornalística segundo a qual o Supremo Tribunal Federal autorizou 
(Suspensão de Liminar nº 1.361), a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos clientes inadimplentes pela Celpe, cessando, assim, os efeitos da 
decisão conferida anteriormente pelo TJPE, em caráter liminar (Documento 65). 
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Diante disso, a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão substituta convocou reunião com representantes da Celpe, Aneel, 
Ministério Público de Pernambuco e Defensoria Pública de Pernambuco, a fim de tratar sobre os efeitos da decisão do STF. 

Registraram-se, em memória de reunião (Documento 67), os seguintes encaminhamentos, que foram executados pelo MPF/PE 
(PRDC): 

I) expedição de ofícios à Aneel, à Celpe e à Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, para que 
informassem sobre a possibilidade de ampliar as hipóteses de proibição do corte de energia elétrica às famílias com crianças em idade escolar; 

II) expedição de ofício à Celpe, para que informasse as medidas adotadas para ampliar a divulgação acerca das pessoas que 
continuavam com o direito ao benefício da suspensão do corte de energia, naquela ocasião; 

III) expedição de ofício à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, a fim de solicitar informações sobre possível interlocução 
com o Ministério de Minas e Energia, acerca da existência de projeto e/ou estudos que viabilizassem a concessão de descontos aos clientes inscritos na 
Tarifa Social de Energia Elétrica, conforme fora disposto na MP nº 950/2020, considerando a manutenção do estado de pandemia pelo Covid-19. 

Em resposta aos questionamentos ministeriais, a Aneel relatou, em síntese, o seguinte (Documento 73): 
a) a Resolução Normativa Aneel nº 878/2020 estabeleceu medidas para assegurar a continuidade da prestação dos serviços de 

eletricidade durante a pandemia. Por meio do normativo, ficou suspensa a possibilidade de corte por falta de pagamento das unidades consumidoras 
residenciais, no período de 25 de março a 31 de julho de 2020; 

b) reconhecendo as dificuldades econômicas enfrentadas durante a pandemia, os governos das diversas esferas estabeleceram políticas 
públicas, a exemplo da isenção na fatura de energia elétrica aos consumidores de baixa renda, proporcionada pela MP nº 950/2020, e o mecanismo de 
empréstimo para evitar aumentos tarifários decorrentes da pandemia em 2020, a chamada "Conta-Covid"; 

c) a Resolução Normativa nº 891/2020 alterou a Resolução Normativa nº 878/2020 e estabeleceu novas regras a partir de 31 de julho 
de 2020; 

d) além de ficar mantida a proibição de corte aos consumidores classificados como baixa renda, também ficou mantida a proibição 
do corte por inadimplência: i) para as unidades com pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e 
dependentes de energia elétrica; ii) para locais em que as distribuidoras suspenderam o envio de fatura impressa, sem a anuência do consumidor; iii) para 
os locais onde não havia postos de arrecadação em funcionamento ou foi restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente; 

e) ao editar o novo normativo, a agência reguladora realizou diversos estudos acerca da extensão da suspensão do corte por 
inadimplência, ponderando as necessidades da sociedade e o equilíbrio do setor elétrico. 

f) medidas que estendam a proibição do corte por inadimplência poderão prejudicar, em última instância, todos os consumidores, uma 
vez que anulará todo o esforço para manutenção da capacidade operacional das empresas do setor devido ao aumento dos índices de inadimplência; 

g) a preocupação com os mais vulneráveis se manteve, uma vez que ficou mantida a proibição do corte para as unidades residenciais 
baixa renda, até 31 de dezembro de 2020; 

Com relação ao "item b" acima, juntou-se aos autos a Medida Provisória nº 998/2020 (Documento 77.1), a qual autorizou destinação 
à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de recursos financeiros não comprometidos com pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, 
criando a "Conta-Covid", podendo amenizar os impactos na conta de luz dos consumidores de baixa renda. 

Em resposta às requisições ministeriais, a Celpe ratificou as mesmas informações fornecidas pela Aneel, relacionadas aos ditames 
das resoluções normativas da agência reguladora, informando, ademais, sobre a intensificação das ações de divulgação dos meios de cadastro para 
obtenção dos benefícios oriundos da inscrição na Tarifa Social. 

Quanto à possibilidade de ampliação das hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica às residências que possuíam 
crianças em idade escolar, alegou que cumpria estritamente os normativos da Aneel, órgão regulador responsável pela matéria (Documento 72). 

A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, por sua vez, informou que a resposta à demanda caberia 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, a qual, em resposta ao ofício expedido pelo MPF, reiterou as mesmas informações 
fornecidas anteriormente pela Aneel e Celpe, acerca das resoluções normativas emitidas pela agência reguladora e possibilidades de proibição da 
suspensão do fornecimento (Documento 89). 

Ademais, informou que não existia, no âmbito do Governo de Pernambuco, nenhum estudo sobre ampliação das hipóteses de 
proibição do corte de energia elétrica às unidades em que residissem crianças em idade escolar, inclusive em decorrência da competência privativa da 
União para legislar sobre energia elétrica, conforme a CRFB. 

A 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (3ª CCR) informou, em síntese (Documento 80): 
I) a 3ª CCR encaminhou, em março de 2020, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) solicitações sobre a proibição de cortes 

de energia durante o período que, à época, foi considerado mais crítico para o usuário; 
II) Tendo em vista que as medidas adotadas pelo órgão regulador atenderam às solicitações realizadas, a 3ª CCR considera que as 

mudanças de contexto relacionadas à pandemia do Covid-19 e observadas nos meses subsequentes por ora não ensejam providências adicionais em 
âmbito nacional, razão pela qual não foram promovidas novas articulações com o Ministério de Minas e Energia para tratar dos temas propostos no 
documento de referência. 

É o que importa relatar. 
Da análise das informações trazidas nestes autos, infere-se que, no Estado de Pernambuco, foram adotadas e cumpridas as políticas 

públicas para manutenção do fornecimento de água, esgoto e energia elétrica à população durante o estado de emergência ocasionado pela pandemia do 
Covid-19. 

Com efeito, considerando tanto as medidas judiciais adotadas pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, como as medidas 
fiscalizatórias provenientes deste órgão ministerial, tanto a Compesa quanto a Celpe cumpriram as determinações judiciais no sentido de não suspenderem 
o fornecimento de água e energia elétrica aos consumidores, durante o período de calamidade pública relativo à pandemia. 

A Compesa, inclusive, firmou acordo com a Defensoria Pública de Pernambuco, no âmbito da ação civil pública, comprometendo-se 
a, entre outras medidas, não realizar cortes no abastecimento de água por inadimplência, até o final da situação de calamidade pública. 

Por sua vez, os órgãos municipais e estaduais de infraestrutura e saneamento básico informaram as medidas adotadas com a finalidade 
de garantir a prestação de saneamento básico nas favelas e em bairros com baixa presença de equipamentos públicos. 

Destaque-se ainda, as políticas públicas adotadas pelas várias esferas de governo, nesse período, a fim de mitigar as dificuldades 
enfrentadas pelos diversos setores da sociedade, inclusive para os consumidores hipossuficientes. 

Como exemplo, podem-se citar a edição das Medidas Próvisórias de nº 950/2020 e de nº 998/2020, pelo Governo Federal, bem como 
a edição da Lei Municipal nº 18.736/2020, que suspendeu o corte de água e energia durante o período de 120 dias, no Município do Recife. 
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Quanto ao fornecimento de energia elétrica, a Celpe seguiu os normativos emanados pela Aneel, conferindo publicidade à população 
local, tanto nas hipóteses de isenção provisória das tarifas de energia elétrica, quanto nas de proibição do corte de fornecimento em casos de inadimplência, 
para o público determinado. 

Destaque-se, ainda, a medida anunciada pela Aneel, em 26 de março do corrente ano, proibindo, novamente, as concessionárias de 
energia elétrica de cortarem a energia das unidades consumidoras classificadas como baixa renda, em caso de falta de pagamento. A medida será válida 
até 30 de junho de 2021, devido à piora do estado de pandemia pelo Covid-19. A agência proibiu, inclusive, o cancelamento da tarifa social para os 
detentores atuais do benefício (Documentos 90 e 91). 

A decisão da agência reguladora aplicar-se-á, inclusive, a unidades ligadas à saúde, como hospitais e centros de armazenamento de 
vacinas, além de locais onde existam equipamentos essenciais à vida. Consoante as matérias jornalísticas juntadas aos autos (Documentos 90 e 91), a 
Celpe informou que cumprirá todas as determinações emanadas pela Aneel. 

Conforme o panorama fático exposto, verifica-se que foi cumprido o objeto deste feito diante da efetivação, no Estado de Pernambuco, 
das medidas objetivando a continuidade dos serviços de fornecimento de água, energia elétrica e saneamento básico durante o estado de calamidade 
pública em decorrência da pandemia pelo Covid-19. 

Posto isso, com amparo no art. 12 da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, decido pelo arquivamento deste feito. 
Uma vez que a instauração deu-se por dever de ofício, com base em ofício da PFDC, é dispensada a comunicação ao noticiante (art. 

13, § 2º, da Resolução n.º 174/2017). Comunique-se ao NAOP/PFDC/5ª Região, em conformidade com o artigo 12 da Resolução CNMP nº 174/2017. 
 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 
Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-PCS-PI-00001354-2021| 

RECOMENDAÇÃO N° 4, DE 30 DE MARÇO DE 2021 
 

Referência: Procedimento Administrativo nº 1.27.001.000108/2020-45 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, II, da Constituição da República, bem como no art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, 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, e que o Ministério Público tem como funções 
institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, e art. 5º da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que constitui função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, bem como aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e 
da publicidade, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que tramita junto a esta Procuradoria da República o procedimento administrativo nº 1.27.001.000108/2020-45, 
com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos públicos federais transferidos ao município de Valença do Piauí/PI para as ações de 
combate ao Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO que no procedimento supra verificou-se a não atualização de informações referente a seção de COVID-19 no 
portal da transparência do município de Valença do Piauí. 

CONSIDERANDO que a Carta Democrática Interamericana, em seu artigo 4º, elenca a transparência, a probidade, a responsabilidade 
na gestão pública como componentes fundamentais ao exercício da democracia; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo Coronavírus 
SARS-COV-2 constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e, em 11 de março de 2020, a mesma Organização 
caracterizou a COVID-19 como pandemia; 

CONSIDERANDO que, em 4 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n. 188/GM/MS, declarando a situação 
de “Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019- nCoV)”; 

CONSIDERANDO que em 20 de março de 2020, através do Decreto Legislativo n. 6/2020, o Congresso Nacional reconheceu a 
ocorrência do estado de calamidade pública no território nacional; 

CONSIDERANDO que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia - Geral das Nações Unidas, 
internalizada no ordenamento interno por intermédio do Decreto nº 5.687/2006, em seu artigo 10.1 elenca a transparência como elemento de grande 
importância no combate à corrupção; 

CONSIDERANDO que a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) determina que deve ser assegurado pelo Poder Público a 
"gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação" (art. 6, inciso I); 

CONSIDERANDO, nesse sentido, que, nos termos do art. 8º, caput, §1º, II, III e IV e §2º, todos da Lei 12.527/2011, é dever dos 
órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação, em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, dentre as quais, no mínimo: II - registros de quaisquer repasses ou 
transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabeleceu medidas para o enfrentamento da chamada 
“emergência de saúde pública de importância internacional” decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, §2º, da Lei n. 13.979/2020, que prevê que todas as contratações ou aquisições realizadas 
com fulcro na referida Lei deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, 
no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n. 12.527/2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição; 
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CONSIDERANDO que a própria Lei 12.527/2011, bem como a Lei Complementar n. 101/2000, também trazem exigências 
relacionadas à transparência dos gastos públicos por todos os entes da Federação, as quais devem ser observadas concomitantemente ao regramento 
trazido pela Lei n. 13.979/2020; 

CONSIDERANDO que a publicidade é um dos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, conforme previsto 
no art. 37, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que as regras específicas criadas para atender a urgência de contratação existente no momento tornam ainda mais 
relevante que seja conferida a devida publicidade aos gastos públicos; 

CONSIDERANDO que a transparência no uso dos recursos públicos é elemento essencial e indispensável para o exercício do controle 
social e para a efetivação da democracia em um Estado de Direito; 

CONSIDERANDO que, ao deixar de atualizar as informações no seu Portal da Transparência, os gestores impedem o controle do 
correto uso dos recursos públicos pela população e pelos Vereadores, representantes do povo eleitos, como se observa, aliás, da própria representação, 
que informa não existir transparência dos recursos, o que impossibilita o exercício do acompanhamento das políticas públicas; 

CONSIDERANDO que, em que pese o contexto atual de pandemia, a atualização e alimentação do sistema de transparência é 
compatível com as atividades remotas por se tratar de sistema informatizado junto à rede mundial de computadores, não havendo razões para que não se 
proceda com a atualização e se dê publicidade dos valores recebidos e todos os seus usos; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a desobediência à legislação pelo Administrador Público caracteriza ato de improbidade administrativa, 
conforme estabelecido no art. 11 da Lei 8.429/92; 

CONSIDERANDO que o Administrador Público pode ser responsabilizado caso mantenha-se inerte diante da constatação de 
existência de irregularidades; 

RESOLVE, nos termos do art. 6o, XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR ao município de Valença do Piauí/PI, na 
pessoa do respectivo chefe do Executivo para que: 

I) proceda, em tempo real e de forma completa, à atualização, no seu sítio eletrônico, em seção especial da página do portal da 
transparência, das informações e documentos referentes aos recursos públicos federais recebidos e aos respectivos gastos efetuados vinculados 
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente da COVID-19, com o registro das medidas de transparência relativamente às 
receitas e às despesas do enfrentamento da pandemia, assegurando estejam inseridos em seu Portal da Transparência e atualizados em tempo real os 
dados exigidos pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e pela Lei nº 
13.979/2020, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

a) atualização sobre as abas específicas as seção de Covid-19 do portal da transparência, referentes a: “contratações e aquisições”, 
“despesas”, “receitas”, “licitações”, “legislação”, “atos normativos”, “documentos” e “controle de vacinação”; 

b) que faça constar os dados e documentos sobre as receitas e as despesas com o enfrentamento ao Covid-19, que atenda às exigências 
do art. 8º, §1º, II, III e IV c/c §2º da Lei 12.527/2011 bem como do art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020; 

c) que faça dele constar os dados mínimos relativos a todas as contratações e aquisições de bens e serviços para enfrentamento do 
Covid-19, para que atenda às exigências do art. 4º, §2o da Lei Federal nº 13.979/2020 consistentes no: nome do contratado, número de sua inscrição na 
Receita Federal do Brasil, prazo contratual, valor total, objeto e respectivo processo de contratação ou aquisição, com a disponibilização de ao menos um 
arquivo eletrônico, com a íntegra do termo de dispensa e contrato; 

A Prefeitura deverá apresentar em até 15 (quinze) dias comprovante de que já atualizou o sítio eletrônico com as informações de 
receitas e despesas relacionadas aos recursos federais recebidos pelo Município, nos termos acima, bem como informar qual(is) estratégia(s) utilizará 
para garantir a atualização diária e contínua das informações públicas. 

O não atendimento da presente recomendação dá ciência e constitui em mora o(s) destinatário(s) quanto às providências apontadas. 
O não atendimento das providências apontadas ensejará a responsabilização dos destinatários e dirigentes recomendados por sua conduta comissiva ou 
omissiva, sujeitando-os às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

Oficie-se à Prefeitura recomendada, encaminhando cópia da presente recomendação, a fim de que se manifeste, no prazo estabelecido 
(quinze dias), a serem contados a partir da data de notificação do órgão, quanto ao acolhimento da presente recomendação, bem como informe a(s) 
medida(s) adotada(s) para tanto, sob pena da ação de medidas judiciais adequadas. 

Publique-se a presente recomendação no portal eletrônico do MPF/PRPI, nos termos do art. 23 da Resolução nº 87 do CSMPF. 
 

PATRICK ÁUREO EMMANUEL DA SILVA NILO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00001831-2021| 
PORTARIA N° 16, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000319/2020-42. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 
129, III, da Constituição da República, artigos 1º, 5º, incisos I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI da Lei Complementar n. 75/93, art. 2º, 
II da Resolução CNMP n. 23/07 e, ainda, 

Considerando incumbência conferida pela Constituição da República ao Ministério Público para a defesa do regime democrático, da 
ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

Considerando a possibilidade constitucionalmente assegurada ao Ministério Público de instaurar inquérito civil para apurar eventuais 
ameaças ou lesões à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, dispondo para esse fim inclusive do instrumento de atuação da ação civil 
pública para a defesa da moralidade e do patrimônio público; 
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Considerando a responsabilidade do Ministério Público de zelar pela efetiva observância por parte dos poderes públicos dos direitos 
e garantias asseguradas constitucionalmente ao cidadão; 

Considerando que diante das respostas retro, e considerando caber ao FNDE à análise das contas relativas aos programas por ele 
geridos; 

Considerando a iminência do esgotamento do prazo de tramitação previsto no artigo 3º da Resolução n.º 174 do CNMP; 
Considerando a necessidade de continuar com as apurações; 
RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000319/2020-42 em Inquérito Civil para a apurar eventuais irregularidades na 

aplicação de verbas federais destinadas à Educação durante o período de suspensão das aulas em virtude da pandemia causada pelo vírus COVID-19 no 
município de Trajano de Moraes/RJ. 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 
I - PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 
II - DÊ-SE ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do Inquérito Civil; 
III - Expeça-se o Ofício descrito no Despacho nº 507/2021.  Após, acautelem-se os presentes autos por 60 (sessenta) dias ou até o 

recebimento da resposta; 
IV - Com a juntada da resposta, concluir imediatamente. 

 
PAULO SERGIO FERREIRA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00028368-2021| 
PORTARIA Nº 67, DE 16 DE MARÇO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004058/2020-80 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos "para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação dos procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.004058/2020-80 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possíveis irregularidades na 
contratação temporária de profissionais de saúde deflagrada pelo Ministério da Saúde por meio do Edital n.º 14/2020. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Após, voltem-me conclusos. 

 
MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00027736-2021| 
PORTARIA Nº 79, DE 31 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004520/2020-49, visando apurar possível irregularidade na 

entrega de correspondências na Rua Potiguara - Jacarepaguá; 
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004520/2020-49 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser inaugurado 

pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2) Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de publicação; 
3) Oficie-se à representante, na forma da inclusa minuta. 
4) Aguarde-se por 60 dias a resposta ao ofício enviado. 

 
CLAUDIO GHEVENTER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00028085-2021| 
PORTARIA N° 81, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004433/2020-91. 
 

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 
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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 visa a apurar o tratamento conferido pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN) às supostas dificuldades enfrentadas pelos clientes de instituições financeiras ao acesso às agências bancárias e ao atendimento presencial, em 
decorrência das medidas restritivas adotadas pela pandemia do vírus Sars-Cov-2; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF, e no artigo 2º, §6º, da Resolução 23, de 
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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00028017-2021| 
PORTARIA Nº 82, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
(Converte o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.003009/2020-20 em 
Inquérito Civil). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 127, 
caput, e 129 da Constituição da República, na Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 1º da Lei 7.347/85; e 

Considerando que o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.003009/2020-20 foi instaurado nesta Unidade há mais de 180 dias 
a partir de Representação que afirma que André Alves do Nascimento, 1º Sargento do Exército, obteve sentença favorável à reforma no serviço militar 
no Processo n° 0007916-91.2015.4.02.5101, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em razão de estar acometido com Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS); e 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/06 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003009/2020-20 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta 

Portaria, adotando-se a seguinte Ementa: 
"Tutela Coletiva. Patrimônio Público. Processo n° 0007916-91.2015.4.02.5101. Possível dano ao Erário por eventual abuso do direito 

à reforma no serviço militar de André Alves do Nascimento, 1º Sargento do Exército. Possível incompatibilidade com a atividade da advocacia". 
Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1) Autue-se e publique-se esta Portaria de conversão; 
2) Comunique-se à Colenda 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, em obediência à Resolução CSMPF nº 106/10. 
 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00002743-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
IC nº1.30.015.000556/2020-02. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 1º, caput, 2º, caput, 5°, incisos I, II, III e V, e artigo 6°, inciso 
XX, da Lei Complementar 75/93; e: 

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

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

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de 
relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis (LC 75/93, artigo 6º, XX); 

CONSIDERANDO os termos da denúncia narrando a ocorrência de licenciamento ambiental pela Prefeitura Municipal de Rio das 
Ostras/RJ de construção de posto de combustível em área de titularidade e gerida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (PA 
Cantagalo) com graves problemas fundiários que são objeto da ação civil pública nº 5000744-26.2019.4.02.5116; 

CONSIDERANDO que consta no Parecer Técnico de Licença Ambiental Simplificada - LAS nº 041/2020, o item 8 " Condições de 
Validade da Licença ", tópico 20, prevendo que não deverá a empresa "iniciar o empreendimento sem a anuência do INCRA tendo em vista se tratar de 
lote em assentamento agrário; apresentar protocolo de solicitação em 30 (trinta) a contar do recebimento desta licença"; 
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CONSIDERANDO que o beneficiário da licença tomou ciência de seus termos em 20 de junho de 2020, mas só efetuou o pedido de 
autorização ao INCRA após este órgão ministerial notificá-lo, em novembro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ciente da irregularidade, se limitou a fornecer cópia do protocolo 
da solicitação realizada fora do prazo previsto na condicionante, demonstrando a falta de controle do órgão no acompanhamento de suas licenças 
ambientais concedidas; 

CONSIDERANDO que tal realidade prejudica a efetiva regularização fundiária do Projeto de Assentamento Cantagalo; 
CONSIDERANDO o recebimento do Ofício nº 2665/2021, do INCRA, que notifica o indeferimento do pleito formulado pela empresa 

VR Combustíveis e Serviços EIRELI; 
CONSIDERANDO que a regularização do Projeto de Assentamento Cantagalo é de extrema necessidade e ainda se mostra viável, 

principalmente se não se permitir a construção de novas obras e instalação de empreendimentos irregulares; 
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, RECOMENDA 

ao PREFEITO DE RIO DAS OSTRAS que tome as providências devidas no sentido de: 
(I) que seja exigida do interessado, autor de processo de licenciamento, para qualquer tipo de construção de obra ou instalação de 

empreendimento em imóvel localizado no interior do Projeto de Assentamento Cantagalo, PRÉVIA declaração do INCRA sobre a regularidade da 
ocupação; 

(II) que anule a Licença Ambiental Simplificada - LAS nº 041/2020, consubstanciada na autorização de implantação e operação das 
atividades de abastecimento de combustíveis líquidos, troca de óleo e revenda de lubrificantes, no interior de Projeto de Assentamento, sem prévia 
autorização do INCRA; 

(III) que realize fiscalização periódica no Assentamento Cantagalo visando coibir a construção de obra ou a instalação de 
empreendimento irregular, que quando detectada deve ser imediatamente coibida. 

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a prestação de informações sobre o atendimento da recomendação e das providências adotadas a 
respeito. 

O descumprimento da presente recomendação poderá ensejar medidas administrativas e judiciais cabíveis para forçar sua observância, 
sem prejuízo de responsabilização administrativa, cível e penal, conforme o caso. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

 
Macaé, 05 de abril de 2021 

 
FLAVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-PDF-RN-00001230-2021| 

PORTARIA N° 7, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 
c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.28.300.000139/2020-94, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

OBJETO:  “apurar possíveis irregularidades na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), destinados às ações de 
combate à Covid-19, supostamente superfaturados, em Almino Afonso, Frutuoso Gomes e Lucrécia”. 

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

  
RENATA MUNIZ EVANGELISTA JUREMA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00018951-2021| 

PORTARIA N° 40, DE 30 DE MARÇO DE 2021 
 

Instaura Inquérito Civil nº 1.29.000.002803/2020-87. Objeto: Apurar dificuldade 
que os imigrantes e refugiados, tanto recém-chegados quanto já residentes em 
Porto Alegre, estão enfrentando para obtenção de documentação na Polícia 
Federal durante a pandemia de Covid-19. Atuação: Núcleo de Apoio Operacional 
à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (NAOP-PFDC da PRR4) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais (Constituição Federal, art. 129, II e III), legais (Lei Complementar nº 75/93, artigos 7º I, 8º, I a IX) e regulamentares (Resolução CSMPF 
nº 87/2010, artigos 2º, II, 4º, II, e 5º); 
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CONSIDERANDO que se encontra em tramitação, no 15º Ofício da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PR/RS, a 
Notícia de Fato de n.º 1.29.000.002803/2020-87, cujo objeto é "Apurar dificuldade que os imigrantes e refugiados, tanto recém-chegados quanto já 
residentes, estão enfrentando para obtenção de documentação na Polícia Federal durante a pandemia de Covid-19"; 

CONSIDERANDO que o fato requer apuração e acompanhamento, sendo necessária a realização de novas diligências, tais como a 
requisição de informações e/ou documentos; 

CONSIDERANDO que incumbem ao Ministério Público Federal as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 2º, da Lei Complementar n.º 75/93); 

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

CONSIDERANDO que a política migratória brasileira rege-se, dentre outros, pelos princípios e diretrizes da promoção de entrada 
regular e de regularização documental; bem como do acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, 
educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social (art. 3º, incisos V e XI, da Lei 13.445/2017); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 
de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 
entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 
buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 
sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII, da Lei Complementar 75/93 e art. 
9° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

RESOLVE, com fulcro no disposto no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no artigo 2º, § 7º da Resolução CNMP nº 
23/2007, DETERMINAR a instauração de INQUÉRITO CIVIL, e das seguintes providências: 

1. Registro e autuação nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

2. Comunicação ao Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (NAOP-PFDC da PRR4) acerca 
da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil, para fins de publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, §1º, inciso 
I, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Designa-se, para secretariar os trabalhos, o servidor Leonardo Baes Lino de Souza. 
 

PEDRO NICOLAU MOURA SACCO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00018952-2021| 
PORTARIA N° 41, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 
Instaura Inquérito Civil nº 1.29.000.001639/2020-91. Objeto: Apurar a destruição 
de acampamentos de pescadores tradicionais, possivelmente por agentes públicos 
ligados a organismos ambientais, dificultando a realização das atividades 
inerentes ao modo tradicional de vida dessas comunidades de pescadores. 
Atuação: 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais (Constituição Federal, art. 129, II e III), legais (Lei Complementar nº 75/93, artigos 7º I, 8º, I a IX) e regulamentares (Resolução CSMPF 
nº 87/2010, artigos 2º, II, 4º, II, e 5º); 

CONSIDERANDO que se encontra em tramitação, no 15º Ofício da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PR/RS, o 
Procedimento Preparatório de n.º 1.29.000.001639/2020-91, cujo objeto é “Apurar a destruição de acampamentos de pescadores tradicionais, 
possivelmente por agentes públicos ligados a organismos ambientais, dificultando a realização das atividades inerentes ao modo tradicional de vida dessas 
comunidades de pescadores”; 

CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra devidamente instruído, de forma que resta 
impossibilitada a adoção de quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis à espécie (propositura de ação civil pública, expedição de 
recomendação, etc), sendo necessária a realização de novas diligências, tais como a requisição de informações e/ou documentos; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos 
relativos às comunidades indígenas e às minorias étnicas; 

CONSIDERANDO que o Decreto Federal n.º 6.040/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais, tem entre os seus objetivos assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos 
e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade; 

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo 
Decreto Federal n.º 6.040/2007, tem como princípios o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais; a preservação 
dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica; e o desenvolvimento sustentável como 
promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as 
gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas tradições; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 
de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 
entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 
buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 
sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII, da Lei Complementar 75/93 e art. 
9° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 
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RESOLVE, com fulcro no disposto no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no artigo 2º, § 7º da Resolução CNMP nº 
23/2007, DETERMINAR a instauração de INQUÉRITO CIVIL, e das seguintes providências: 

1. Registro e autuação nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão; 

2. Comunicação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do Procedimento 
Preparatório em Inquérito Civil, para fins de publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010 e no artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Designa-se, para secretariar os trabalhos, o servidor Leonardo Baes Lino de Souza. 
 

PEDRO NICOLAU MOURA SACCO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00010298-2021| 
PORTARIA N° 2, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; 
e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 
Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 
Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 
individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, Sistema Prisional, Tortura, 
não discriminação, alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Brasil, por força de disposição constitucional, a Administração Pública tem por função a efetiva 
implementação desses direitos sociais (sem prejuízo de outros), assegurando a todos uma existência digna, e, conforme os ditames da justiça social (art. 
170, caput, CF), atuando ativamente para a promoção da igualdade, com fundamento na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); 

CONSIDERANDO que a saúde é um 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 que nos termos do art. 197 da Constituição são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que a Corte Americana de Direitos Humanos já estabeleceu, com fundamento no artigo 1.1 da Convenção 
Americana, que o Estado está obrigado a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a organizar o Poder Público para garantir às pessoas sob 
sua jurisdição o livre e pleno exercício dos direitos humanos. Referido artigo 1.1 da Convenção está assim redigido: Os Estados Partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional 
ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social; 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 
promulgada pelo Decreto 678/1992, que reconhece o propósito de consolidar, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade 
pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos essenciais do homem e que hodiernamente os ordenamentos jurídicos reconhecem a pessoa 
humana como o centro e o fim do Direito, positivando a dignidade da pessoa humana como valor básico e princípio fundante do Estado Democrático de 
Direito, afigura-se totalmente dissonante as exigências impostas nas normativas supracitadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de obter informações sobre o acatamento ou não da Recomendação 01/2021 pela SESAU/RO e a 
iminência do esgotamento do prazo para tramitação do presente apuratório como Procedimento Preparatório - PP; 

RESOLVE: 
CONVERTER O PRESENTE PP EM INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto. 
NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 
DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia 

desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; (ii) 
reitere o expediente de solicitação de respostas a SESAU quanto ao acatamento ou não da recomendação expedida. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00010283-2021| 
PORTARIA N° 7, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Designação de promotores de Justiça para atuação em substituição aos Promotores 
Eleitorais em gozo de licenças férias e folgas, perante as Zonas Eleitorais. 
 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 
CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 

e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 
CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 

competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 
CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 
Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 
eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 
Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 
(art. 1º, I, Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio de 2008 e art. 23, § 2º, I da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, de 09 de setembro de 2019); 

CONSIDERANDO o Ofício SEI nº 7/2021/CONI do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 05 de abril de 2021, que 
solicita expedição de ato de designação de promotores para atuar em substituição aos Promotores Eleitorais em gozo de licenças, férias e recesso, perante 
as Zonas Eleitorais; 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os(as) Promotores(as) de Justiça indicados(as) para atuarem em substituição aos(às) Promotores(as) Eleitorais em 

gozo de licenças, férias e recesso, perante as Zonas Eleitorais respectivas, nos seguintes períodos: 
 

COMARCA ZONA 
ELEITORAL PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PERÍODO 

Alta Floresta do Oeste 17ª Daeane Zulian Dorst 05 a 09.04.2021 
Cacoal 11ª Karine Ribeiro Castro Stellato 05 a 24.04.2021 

Espigão do Oeste 12ª 
Vinícius Basso de Oliveira 17.02 a 08.03.2021 

Marcos Giovane Ártico 05 a 09.04.2021 
Guajará-Mirim 1ª Eider José Mendonça das Neves 01.03 a 07.04.2021 

Ouro Preto do Oeste 
13ª Jovilhiana Orrigo Ayricke 12 a 16.04.2021 

28ª Tiago Cadore 26 a 30.04.2021 
 
Publique-se. 
Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 
Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 
BRUNO RODRIGUES CHAVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00014532-2021| 
PORTARIA Nº 153, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Designa membro para atuar em procedimento investigatório criminal. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República Tiago Alzuguir Gutierrez, responsável pelo 1º Ofício da Procuradoria da República no Município 
de Joinville, para atuar no Procedimento Investigatório Criminal nº1.33.005.000039/2021-13, em razão da decisão de não homologação de arquivamento 
pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Flavio Pavlov da Silveira. 

 
EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-SMO-SC-00001446-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal da República, e: 
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover a ação civil pública por ato de improbidade administrativa (Art. 
129, III, da Constituição Federal e Art. 17 da Lei n. 8.429/92); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro 2019, previu a possibilidade de formulação de acordo de não persecução 
cível em sede de ação de improbidade administrativa (redação dada ao §1º do Art. 17 da Lei n. 8.429/92); 

CONSIDERANDO que a Orientação n. 10 de 9 de novembro de 2020 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal previu a possibilidade de celebração do referido acordo e fixou procedimentos e diretrizes a seu respeito; 

CONSIDERANDO o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 5003869-34.2020.4.04.7210, em 
face de ANDERSON MIRANDA GALHARDO, que, em síntese, efetuou disparo de arma de fogo em via pública, na data de 8 de janeiro de 2018, no 
Município de Dionísio Cerqueira/SC, com arma funcional, em atividade desconexa das funções policiais e em estado de embriaguez e ANTHONY 
BERTOLDO DA SILVA que, em síntese, na condição de Agente de Polícia Federal, na mesma data, tentou induzir os policiais militares a ocultarem 
informações do Boletim de Ocorrência registrado em função dos disparos; 

CONSIDERANDO, por final, que ambos os requeridos formularam nos autos da referida ação pedido de apresentação de acordo de 
não persecução cível, conforme documentos anexos; 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso IV, c/c art. 9º, ambos da Resolução n. 174/2017/CNMP, instaurar PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO para instrumentalizar as tratativas quanto a possibilidade de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL aos requeridos 
ANDERSON MIRANDA GALHARDO e ANTHONY BERTOLDO DA SILVA, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a 
presente portaria em livro próprio e/ou sistemas eletrônicos, autuá-la, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 9º 
da Resolução n. 174/2017 - CNMP c/c art. 16, § 1º, I, da Resolução n. 87/2010, CSMPF, vinculando-se à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Traslade-se o despacho formulado no Sistema Único nos autos da ação 5003869-34.2020.4.04.7210, bem como os documentos ali 
anexados. 

 Sem prejuízo, acaso não encerrado este procedimento administrativo no prazo de 1 (um) ano, sejam os autos conclusos pra análise 
da necessidade de prorrogação (art. 11, Resolução n. 174/2017 - CNMP). 

 
EDSON RESTANHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00014729-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato nº 1.33.000.000737/2021-69, versando sobre postagens racistas em redes 

sociais, incitação ao ódio e incentivo à criação da “Associação em Defesa do Parque do Estadual do Rio Vermelho – ADPAERVE”, criação essa em 
prejuízo ao legítimo interesse da Associação dos Remanescentes do Quilombo Vidal Martins – ARQVIMA, Florianópolis/SC. 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL o procedimento acima indicado, de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos 
noticiados e providências pertinentes. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 
6ª CCR. POPULAÇÕES TRADICIONAIS. QUILOMBOLAS. COMUNIDADE VIDAL MARTINS. VIOLÊNCIA E INCITAÇÃO 

AO ÓDIO EM REDES SOCIAIS. ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DO PARQUE ESTADUAL DO RIO VERMELHO - ADPAERVE. PREJUÍZO AO 
INTERESSE DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO VIDAL MARTINS - ARQVIMA. RIO VERMELHO. FLORIANÓPOLIS - SC. 

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

 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00014692-2021| 
PORTARIA N° 146, DE 30 DE MARÇO 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 891 e 892, RESOLVE: 

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

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
42ª/Turvo CLÁUDIO EVERSON GESSER GUEDES DA FONSECA(29de março) 

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

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

42ª/Turvo PAULO HENRIQUE LORENZETTI DA 
SILVA(29de março) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00014690-2021| 
PORTARIA Nº 151, DE 5 DE ABRIL 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 881/2021, RESOLVE: 

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

 

ZONA 
ELEIT. COMARCA MATRÍCULA NOME DATA 

INICIAL 
DATA 
FINAL SITUAÇÃO 

1ª Araranguá 658.883-2 Pedro Lucas de Vargas 04/05/20 04/04/22 Titular 

2ª Biguaçu 316.077-7 Laudares Capella Filho 14/02/21 13/02/23 Titular 

305.144-7 João Carlos Linhares Silveira 12/04/21 16/04/21 Respondendo 

3ª Blumenau 000.279-8 Maristela Nascimento Indalencio 08/11/19 16/10/21 Titular 

4ª Bom Retiro 391.261-2 Ana Luisa de Miranda 
Bender Schlichting 06/03/20 25/12/21 Titular 

5ª Brusque 340.422-6 Cristiano José Gomes 20/02/21 18/01/23 Titular 

6ª Caçador 658.925-1 Danielle Diamante 11/09/19 04/09/21 Titular 

372.322-4 Thiago Naspolini Berenhauser 01/04/21 30/04/21 Respondendo 

7ª Campos Novos 658.935-9 Raquel Betina Blank 01/07/20 30/06/22 Titular 

8ª Canoinhas 658.937-5 Renato Maia de Faria 01/09/19 11/05/21 Titular 

9ª Concórdia 658.885-9 Fabrício Pinto Weiblen 14/02/21 10/10/22 Titular 
10ª Criciúma 232.712-0 Vera Lúcia Coro Bedinoto 02/08/19 18/06/21 Titular 
11ª Curitibanos 357.590-0 Raul Gustavo Juttel 17/11/19 13/09/21 Titular 

311.502-0 Fernando Wiggers  05/04/21 09/04/21 Respondendo 

12ª Florianópolis 274.515-1 Paulo Antonio Locatelli 28/02/21 23/09/22 Titular 

13ª Florianópolis 305.190-0 Wilson Paulo Mendonça Neto 28/02/21 07/11/22 Titular 

14ª Ibirama 684.849-4 Daianny Cristine Silva Azevedo 
Pereira 03/08/20 28/07/22 Titular 

15ª Indaial 371.864-6 Guilherme Schmitt 26/05/19 19/04/21 Titular 

340.573-7 Daniel Granzotto Nunes 20/04/21 08/03/23 Titular 

16ª Itajaí 312.045-7 Milani Maurilio Bento 07/09/19 01/08/21 Titular 

340.421-8 Jackson Goldoni 01/04/21 30/04/21 Respondendo 

17ª Jaraguá do Sul 329.220-7 André Teixeira Milioli 14/02/21 20/12/22 Titular 

18ª Joaçaba 274.500-3 Protásio Campos Neto 08/05/20 28/04/22 Titular 

19ª Joinville 391.039-3 Elaine Rita Auerbach 04/03/21 13/02/23 Titular 

20ª Laguna 358.261-2 Carlos Alberto da Silva Galdino 01/06/20 31/05/22 Titular 

21ª Lages 340.366-1 Carlos Renato Silvy Teive 11/10/19 29/06/21 Titular 

22ª Mafra 303.913-7 Alicio Henrique Hirt 14/02/21 24/11/22 Titular 

23ª Orleans 340.451-0 Marcelo Francisco da Silva 24/04/20 08/01/22 Titular 

24ª Palhoça 232.709-0 José Eduardo Cardoso 31/07/19 16/05/21 Titular 

25ª Porto União 658.939-1 Vinícius Secco Zoponi 21/08/20 29/06/22 Titular 

26ª Rio do Sul 312.076-7 Fabrício Franke da Silva 01/03/21 30/01/23 Titular 
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27ª São Francisco do Sul 340.998-8 Alan Rafael Warsch 08/05/20 26/10/21 Titular 
28ª São Joaquim 371.635-0 Rafaela Vieira Bergmann 18/07/20 05/05/22 Titular 

29ª São José 232.801-1 Vera Lúcia Butzke 05/12/19 03/12/21 Titular 

30ª São Bento do Sul 658.926-0 Djônata Winter 22/11/19 15/11/21 Titular 

31ª Tijucas 300.085-0 Fred Anderson Vicente 14/04/20 09/04/22 Titular 

32ª Timbó 655.070-3 Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini 
Ferrari 14/02/21 16/01/23 Titular 

33ª Tubarão 340.427-7 Fábio Fernandes de Oliveira Lyrio 20/04/20 27/03/22 Titular 

34ª Urussanga 340.913-9 Diana da Costa Chierighini 23/04/20 30/04/22 Titular 

35ª Chapecó 305.106-4 Vânia Augusta Cella Piazza 20/06/19 08/06/21 Titular 

36ª Videira 684.719-6 Flávio Fonseca Hoff 03/06/20 18/05/22 Titular 

37ª Capinzal 358.350-3 Francieli Fiorin 14/02/21 11/02/23 Titular 

38ª Itaiópolis 179.615-1 Pedro Roberto Decomain 28/09/19 26/09/21 Titular 

39ª Ituporanga 319.313-6 Jaisson José da Silva 19/10/19 18/09/21 Titular 

357.921-2 João Paulo Bianchi Beal  19/04/21 20/04/21 Respondendo 
41ª 

 
Palmitos 303.916-1 José Orlando Lara Dias 27/03/20 25/12/21 Titular 

42ª Turvo 312.074-0 Cláudio Everson Gesser Guedes 
da Fonseca 28/04/20 11/08/21 Titular 

43ª Xanxerê 340.738-1 Michel Eduardo Stechinski 09/10/20 08/10/22 Titular 

44ª Braço do Norte 655.071-1 Fabiana Mara Silva Wagner 15/09/19 18/08/21 Titular 

45ª São Miguel do Oeste 371.424-1 Felipe Brüggemann 08/05/20 16/03/22 Titular 

46ª Taió 655.060-6 Marco Antonio Frassetto 18/10/19 31/08/21 Titular 

47ª Tangará 684.719-6 Flávio Fonseca Hoff 01/04/21 17/04/21 Respondendo 

372.322-4 Thiago Naspolini Berenhauser 18/04/21 30/04/21 Respondendo 

48ª Xaxim 658.866-2 Cristiane Weimer 21/02/20 26/12/21 Titular 

49ª São Lourenço 
do Oeste 

684.761-7 Marcio Vieira 22/02/20 17/09/21 Titular 

50ª Dionísio Cerqueira 372.356-9 Fernanda Morales Justino 21/02/20 19/12/21 Titular 

658.890-5 Alexandre Volpatto 23/04/21 30/04/21 Respondendo 

51ª Santa Cecília 650.279-2 Otavio Augusto Bennech Aranha Alves 06/03/20 17/02/22 Titular 

52ª Anita Garibaldi 684.845-1 Guilherme Back Locks 05/03/21 16/02/23 Titular 

53ª São João Batista 371.565-5 Marcela Hülse Oliveira 15/08/19 12/06/21 Titular 

54ª Sombrio 655.363-0 Joel Zanelato 07/12/20 20/09/22 Titular 

55ª Pomerode 340.424-2 José Renato Côrte 14/02/21 30/12/22 Titular 

56ª Balneário Camboriú 274.499-6 Ricardo Luis Dell´Agnolo 14/02/21 10/11/22 Titular 

57ª Trombudo Central 329.286-0 Bruno Bolognini Tridapalli 09/10/20 11/12/21 Titular 

58ª Maravilha 684.721-8 Rodrigo Dezengrini 30/12/20 01/12/22 Titular 

60ª Guaramirim 658.882-4 Ana Paula Destri Pavan 14/02/21 13/02/23 Titular 

61ª Seara 684.840-0 Aline Boschi Moreira 21/10/19 02/10/21 Titular 

62ª Imaruí 658.774-7 Guilherme Brito Laus Simas 21/02/20 19/01/22 Titular 
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63ª Ponte Serrada 684.904-0 Giovanna Wolf Davelli 19/06/20 27/04/22 Titular 

64ª Gaspar 357.893-3 Lara Zappelini Souza 07/08/20 10/07/22 Titular 
65ª Itapiranga 384.595-8 Juliano Bitencourt Pinter 22/05/20 26/03/22 Titular 

66ª Pinhalzinho 390.832-1 Douglas Dellazari 04/07/20 03/07/22 Titular 
67ª Santo Amaro da Imperatriz 340.667-9 Lara Peplau 14/02/21 05/10/22 Titular 

68ª Balneário Piçarras 372.159-0 Pablo Inglêz Sinhori 24/01/20 22/11/21 Titular 

69ª Campo Erê 684.905-9 Juliana Eid Piva Bertoletti 22/05/20 31/08/21 Titular 
70ª São Carlos 321.053-7 Silvana do Prado Brouwers 27/05/20 26/05/22 Titular 

71ª Abelardo Luz 655.328-1 Chrystopher Augusto Danielski 01/02/21 12/01/23 Titular 
73ª Imbituba 305.091-2 Sandra Goulart Giesta da Silva 06/06/19 13/05/21 Titular 

340.950-3 Symone Leite 12/04/21 16/04/21 Respondendo 

74ª Rio Negrinho 658.929-4 Juliana Degraf Mendes 21/02/20 22/01/22 Titular 

76ª Joinville 372.064-0 Germano Krause de Freitas 21/01/20 29/12/21 Titular 

77ª Fraiburgo 650.207-5 Thiago Alceu Nart 14/02/21 15/08/22 Titular 

78ª Quilombo 654.877-6 Bruno Poerschke Vieira 01/04/21 15/04/21 Respondendo 

684.729-3 Roberta Seitenfuss 16/04/21 17/04/21 Respondendo 

654.877-6 Bruno Poerschke Vieira 18/04/21 30/04/21 Respondendo 

79ª Içara 393.641-4 Julia Trevisan de Toledo Barros 14/02/21 06/01/23 Titular 

357.723-6 Fernando Rodrigues de 
Menezes Júnior 01/04/21 30/04/21 Respondendo 

81ª Papanduva 684.843-5 Antonio Junior Brigatti Nascimento 24/06/19 22/06/21 Titular 

82ª São Miguel do Oeste 658.933-2 Marciano Villa 14/02/21 07/11/22 Titular 

83ª Modelo 391.270-1 Karen Damian Pacheco Pinto 31/07/20 16/05/22 Titular 

84ª São José 300.132-6 João Carlos Teixeira Joaquim 10/02/21 09/02/23 Titular 

85ª Joaçaba 372.289-9 Caroline Regina Maresch 07/03/21 22/10/22 Titular 

305.228-1 Jorge Eduardo Hoffmann 05/04/21 09/04/21 Respondendo 

86ª Brusque 372.067-5 Fernanda Crevanzi Vailati 05/03/21 19/01/23 Titular 

87ª Jaraguá do Sul 357.976-0 Belmiro Hanisch Júnior 20/12/19 02/12/21 Titular 

88ª Blumenau 179.621-6 Hélio José Fiamoncini 29/10/19 10/09/21 Titular 

90ª Concórdia 
 340.404-8 Luis Otávio Tonial 17/07/20 18/03/22 Titular 

91ª Itapema 321.050-2 Luiz Mauro Franzoni Cordeiro 29/10/19 02/10/21 Titular 

92ª Criciúma 
 357.594-2 Jadson Javel Teixeira 14/02/21 15/08/22 Titular 

93ª Lages 220.274-3 James Faraco Amorim 08/03/21 11/01/23 Titular 

94ª Chapecó 372.070-5 Alessandro Rodrigo Argenta 12/10/19 29/08/21 Titular 
95ª Joinville 305.038-6 Ricardo Paladino 18/10/19 15/08/21 Titular 
96ª Joinville 305.141-2 Hélio Sell Júnior 18/12/19 06/12/21 Titular 

97ª Itajaí 190.246-6 Cristina Balceiro da Motta 20/04/20 03/02/22 Titular 

98ª Criciúma 220.445-2 Alex Sandro Teixeira da Cruz 14/02/21 27/12/22 Titular 

99ª Tubarão 303.941-2 Osvaldo Juvencio Cioffi Junior 14/09/19 14/08/21 Titular 
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100ª Florianópolis 274.516-0 Cid Luiz Ribeiro Schmitz 23/04/19 21/04/21 Titular 

303.965-0 Helen Crystine Corrêa Sanches 22/04/21 23/03/23 Titular 

102ª Rio do Sul 340.447-1 Caroline Sartori Velloso Martinelli 28/11/19 20/04/21 Titular 

658.805-0 Viviane Soares 21/04/21 03/04/23 Titular 

103ª Balneário Camboriú 357.606-0 Caroline Cabral Zonta 04/02/20 07/01/22 Titular 

104ª Lages 000.149-0 Fabrício Nunes 04/10/19 30/07/21 Titular 

105ª Joinville 357.593-4 Marcus Vinícius Ribeiro de Camillo 16/08/20 12/08/22 Titular 
106ª Navegantes 316.076-9 Maria Cristina Pereira 

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

 
ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00013125-2021| 

PORTARIA N° 26, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto 
nos artigos 77, caput, e 79, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93. 

CONSIDERANDO o que dispõe a RESOLUÇÃO Nº 30, de 19/05/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda a 
Portaria PGR/PGE n. 01/2019 de 9 de setembro de 2019. 

CONSIDERANDO a tabela de antiguidade Eleitoral desta Zona Eleitoral, de 31 de março do corrente ano, encaminhada pela 
Secretaria Geral do Ministério Público Estadual. 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça ADSON ALBERTO CARDOSO CARVALHO para exercer a titularidade das funções 

eleitorais na Promotoria Eleitoral da 12ª Zona (Lagarto), de 01/04/2021 a 31/10/2021. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 01/04/2020. 
Publique-se. 
Comunique-se. 

 
HEITOR ALVES SOARES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00013092-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Procedimento Administrativo n.  1.35.000.000123/2015-64. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas funções institucionais de que tratam os artigos 127 e 129, inciso III, da 
Carta Republicana em vigor, e especialmente o artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93 (“Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União 
(…) XX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública”), e; 

CONSIDERANDO que o constituinte originário incumbiu especificamente ao Ministério Público a relevante tarefa de proteger os 
interesses difusos e coletivos, entre eles, os direitos das comunidades tradicionais; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT, ratificada por meio do Decreto nº 5.051/2004, prevê. em seu art. 2º. que os 
governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas 
a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT prevê, em seu art. 4º, que deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam 
necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. 

CONSIDERANDO que a referida Convenção estabelece, em seu art. 6º, que os governos deverão, consultar os povos interessados, 
mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas 
ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; 

CONSIDERANDO que o cumprimento das determinações contidas na Convenção nº 169 da OIT concretiza a proteção das 
populações indígenas e tribais; 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do MPF que o mandato da atual Diretoria da Associação do Território da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Pontal da Barra findou em 20 de setembro de 2020, havendo necessidade urgente de realização de novas 
eleições, 

CONSIDERANDO que a via judicial deve, sem dúvida, constituir o último argumento na solução de questões como a da espécie, 
principalmente tendo presente a confluência de objetivos de nossas Instituições, que apontam para o atendimento do interesse público, em especial das 
comunidades quilombolas do Estado de Sergipe; 

RESOLVE o Ministério Público Federal RECOMENDAR À ASSOCIAÇÃO DO TERRITÓRIO DA COMUNIDADE 
REMANESCENTE DE QUILOMBO PONTAL DA BARRA que: 
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a) Regularize sua representação, com convocação de Assembleia para eleição de sua Diretoria, tendo em vista a expiração do mandato 
da diretoria anterior, bem como para que promova a atualização de seu Estatuto, conforme o Código Civil; 

 Nos termos do artigo 8º, IV, da Lei Complementar n.º 75/93, requisito que, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta 
recomendação, seja informado ao Ministério Público Federal quanto ao seu acatamento, comprovando documentadamente as providências tomadas para 
o cumprimento desta recomendação. 

 
LÍVIA NASCIMENTO TINÔCO 

Procuradora da República 
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