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CONSELHO SUPERIOR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00116859-2021| 
SESSÃO: 8 DATA: 05/04/2021 17:52:23 PERÍODO: 15/03/2021 A 19/03/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000107/2021-25 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 01(NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO) 
Data: 18/03/2021 
Interessados: DARLAN AIRTON DIAS 
 
Processo: 1.00.001.000114/2021-27 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-EXERCÍCIO DE PLANTÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 
Data: 16/03/2021 
Interessados: PR-ES/PR-ES - PROCURADORIA REPÚBLICA NO ESPIRITO SANTO 
 
Processo: 1.00.001.000115/2021-71 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 16/03/2021 
Interessados: PR-PR - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANA 
 
Processo: 1.10.000.000570/2019-16 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 
Origem: PR-AC 
Relator: Assento/CSMPF n° 08(ALCIDES MARTINS) 

Documento eletrônico assinado digitalmente por GUILHERME RAFAEL ALVES VARGAS, em 07/04/2021 16:39:32.
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Data: 17/03/2021 
Interessados: PR/AC - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE 
PRM-C. DO SUL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC 
 
Processo: 1.00.001.000116/2021-16 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 18/03/2021 
Interessados: PRM-VIT. CONQUI - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA 
 
Processo: 1.00.001.000117/2021-61 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 
Data: 19/03/2021 
Interessados: ANA CAROLINA HALIUC BRAGANÇA 
 
Processo: 1.00.001.000118/2021-13 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 08(ALCIDES MARTINS) 
Data: 19/03/2021 
Interessados: PR-RN - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM 
 
Processo: 1.00.002.000069/2020-10 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 
Origem: PRR5ª REGIÃO 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 19/03/2021 

 
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do CSMPF 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00116866-2021| 
SESSÃO: 9 DATA: 05/04/2021 18:04:35 PERÍODO: 22/03/2021 A 30/03/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000119/2021-50 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 
Data: 22/03/2021 
Interessados: THIAGO AUGUSTO BUENO 
 
Processo: 1.00.000.003459/2021-42 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 04(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 
Data: 22/03/2021 
Interessados: MPF - MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.002.000043/2020-71 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 24/03/2021 
 
Processo: 1.00.002.000058/2020-30 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 
Origem: PRR4ª REGIÃO 
Relator: Assento/CSMPF n° 05(LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN) 
Data: 24/03/2021 
 
Processo: 1.00.001.000120/2021-84 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
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Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 
Data: 25/03/2021 
Interessados: CNMP - CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 
 
Processo: 1.00.001.000121/2021-29 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 26/03/2021 
Interessados: DARLAN AIRTON DIAS 
 
Processo: 1.00.001.000122/2021-73 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 09(HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS) 
Data: 26/03/2021 
Interessados: JAIRO DA SILVA 
 
Processo: 1.00.001.000123/2021-18 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 01(NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO) 
Data: 29/03/2021 
Interessados: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.002.000077/2020-66 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 
Origem: PRR1ª REGIÃO 
Relator: Assento/CSMPF n° 04(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 
Data: 29/03/2021 
 
Processo: 1.00.002.000080/2020-80 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 
Origem: PRR2ª REGIÃO 
Relator: Assento/CSMPF n° 09(HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS) 
Data: 29/03/2021 
 
Processo: 1.00.001.000124/2021-62 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 29/03/2021 
Interessados: PR-MG - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

 
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do CSMPF 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00118355-2021| 
PORTARIA Nº 30, DE 7 DE ABRIL DE 2021 

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

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e em atenção à solicitação 
contida no Ofício nº 16/2021-GABPRR3-RRNF, do Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, Procurador Regional da República Rafael 
Ribeiro Nogueira Filho. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000091/2020-

60, constituída pela PORTARIA CMPF nº 103, de 7 de dezembro de 2020, retificada pela PORTARIA CMPF nº 105, de 17 de dezembro de 2020, para 
conclusão dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
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1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00116941-2021| 
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO 

 
Aos cinco dias do mês de abril 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 5ª 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), Paulo Gustavo Gonet Branco (membro titular) e Onofre de Faria 
Martins (membro suplente). O colegiado da 1ª CCR discutiu e deliberou o seguinte: 

 
1) Documento: Ofício nº 442/2021/CMPF (PGR-00070237/2021)  

Assunto: Trata-se de expediente oriundo da Corregedoria do Ministério Público Federal, o 
qual encaminha versão preliminar do Relatório Geral de Correição Ordinária – 
CCRs e PFDC, referente às atividades correicionais realizadas no período de 1º a 
4 de dezembro de 2020.  

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos presentes, tomou ciência da versão preliminar 
do Relatório Geral de Correição Ordinária – CCRs e PFDC, ressaltando as 
providências adotadas em relação às recomendações relativas aos grupos de 
trabalho, conforme Ofício nº 41/2021/1ªCCR/MPF (PGR-00091097/2021), 
encaminhado à Corregedoria em 17/03/2021. 

 
Brasília-DF, 5 de abril de 2021 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 1ª CCR 

 
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00116819-2021| 
ATA DA QUADRIGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO DE REVISÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2021 

 
Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2021, a partir das 10 horas, em sessão ordinária da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, se reuniram os membros titulares Aurélio Virgílio Veiga Rios e Ana Borges Coelho Santos e os suplentes Denise Vinci Túlio, 
Mario Luiz Bonsaglia e Domingos Sávio Dresch da Silveira. Os membros suplentes não votaram com seus respectivos titulares e nem os titulares votaram 
com seus respectivos suplentes. Foram objeto de discussão e deliberação os seguintes assuntos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000074/2020-37 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 116 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CONFLITO TERRITORIAL. COMUNIDADE DE FUNDO DE PASTO DA SERRA DO BODE. 
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA. COMUNIDADE TRADICIONAL RECONHECIDA POR ÓRGÃO ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO MPF. 
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO Nº. 1.14.006.000111/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto 
Vencedor: 77 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
9/2020. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). JUDICIALIZAÇÃO. TERRITÓRIO PANKARARU GUEYAH. MUNICÍPIO DE PAULO 
AFONSO/BA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.14.015.000077/2018-15 - Relatado 
por: Dr(a) AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 1089 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL EDECLÍNIO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.CONFLITOFUNDIÁRIO. 
COMUNIDADES TRADICIONAIS FUNDO E FECHO DE PASTO CAPÃO DO MODESTO E DE PORCOS, GUARÁ E POMBAS. MUNICÍPIO 
DE CORRENTINA/BA. EXERCÍCIO DE SEGURANÇA PRIVADA. COMUNICAÇÃO POLÍCIA FEDERAL. AMEAÇAS AOS MEMBROS DA 
COMUNIDADE. INQUÉRITO. POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. INDICIAMENTO.INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 
ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação parcial do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
LINHARES-ES Nº. 1.17.004.000181/2017-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 112 – 
Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMPREENDIMENTO PRÓXIMO À ALDEIA PAU-BRASIL. 
COMPONENTE INDÍGENA. CONSULTA PRÉVIA. MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. PERDA DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000109/2013-06 - Relatado por: Dr(a) AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS 
– Nº do Voto Vencedor: 73 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ALDEIA ALTAMIRA. POVO ATIKUM. 
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ/BA. SAÚDE INDÍGENA. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE 
INDÍGENA (EMSI). ÁGUA POTÁVEL. QUESTÃO SANADA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.003.000037/2009-92 - Relatado por: Dr(a) AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 90 – 
Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE INDÍGENA TRUKÁ. SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 05/2019. DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 
INDÍGENA DE PERNAMBUCO E FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000003/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
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AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 825 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). NÃOHOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. REPRESENTAÇÃO. POVO TUXI DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO/PE.SUBSTITUIÇÃO GRUPO DE TRABALHO. 
DEMARCAÇÃO TERRA INDÍGNA TUXI. RECOMENDAÇÃO Nº 01/2019 DA 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000069/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 117 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE PERNAMBUCO ¿ CEACQ. 
ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA PREVENIR E DIMINUIR OS IMPACTOS DO COVID-19 NAS COMUNIDADES. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 1.35.003.000057/2020-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) AURELIO 
VIRGILIO VEIGA RIOS – Nº do Voto Vencedor: 68 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ/SE. DSEI AL/SE. INFORMAÇÃO SOBRE INDÍGENAS COM 
SUSPEITA DE COVID-19. QUESTÃO SANADA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.003302/2019-01 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: – Ementa: VOTO-VISTA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 
ATO REVISIONAL DA CÂMARA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO. CONFLITO 
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CAXIAS/MA. SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL DO MARANHÃO. NOTÍCIA DE FATO. POVOADO CANHAÇU. ASSENTAMENTO HUMAITÁ. MUNICÍPIO DE TIMON/MA. 
CRIAÇÃO EXTENSIVA DE SUÍNOS E CAPRINOS. DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO ALHEIA. REMESSA AO CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela “outras deliberações”, nos termos 
do voto do(a) relator(a), vencido o relator. 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.001233/2016-10 - 
Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 141 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INDÍGENAS. ETNIA TERENA. MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. MORADIA PRECÁRIA. OCUPAÇÃO 
PROVISÓRIA DE TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.003097/2018-
64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 67 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA CHÁCARA BURITI. MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. 
PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS. FASE DE 
CONCLUSÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO Nº 1.21.000.000058/2021-19. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002027/2015-05 - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO 
SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 78 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE INDÍGENA. 
DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS (DSEIs) LITORAL SUL E INTERIOR SUL. GESTÃO. RECONFIGURAÇÃO. CONSELHO 
DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA LITORAL SUL (CONDISI LSUL). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª 
REGIÃO Nº. 1.25.010.000099/2020-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 104 – Ementa: 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
MATERNIDADE. MÃE INDÍGENA. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 
SANEAMENTO. MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PRR4ª REGIÃO/PRR4ª/PFDC/NAOP - NÚCLEO DE APOIO 
OPERACIONAL À PFDC NA PRR 4ª REGIÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003606/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 113 
– Ementa: NOTÍCIA DE FATO (NF). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FRENTE QUILOMBOLA DO RIO GRANDE DO SUL. SAÚDE 
QUILOMBOLA. PANDEMIA. COVID-19. RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.405, DE 16 DE 
SETEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PEÇA RECURSAL DO REPRESENTANTE. NÃO PROVIMENTO. MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE/RS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.004.000681/2018-
30 - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 119 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
(PP).HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL - 
SIMERS.TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DSEI/ISUL DE PASSO FUNDO/RSPARA A TI NONAI E LOCAL INSALUBRE 
DAS INSTALAÇÕES POR FALTA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA E 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000051/2010-78 - Relatado por: Dr(a) 
ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 36 – Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO AO CONSELHO 
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CIMPF. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL (IC). 
PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DE TI DE RIO PEQUENO. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ARQUIVAMENTO DE AUTOS FÍSICOS. 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO ELETRÔNICO COM O MESMO OBJETO. ÓBICES NORMATIVOS. PORTARIA 
PGR/MPF 350/2017 E INFORMATIVO SEJUD 9/2020. RESOLUÇÃO 23/2007-CNMP. MÉRITO. QUESTÃO REGULARIZADA. EXAURIMENTO 
DO OBJETO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM O APENSAMENTO DO 
PROCEDIMENTO ELETRÔNICO AOS AUTOS FÍSICOS. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP Nº. 
1.30.014.000213/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 1181 – Ementa: INQUÉRITO 
CIVIL (IC). NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONJUNTA DE PROCEDIMENTOS. MESMO TEOR 
DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INVESTIGAÇÕES QUE APRESENTAM FORTE RELAÇÃO, ESPECIALMENTE COM OS AUTOS DO 
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IC Nº 1.30.014.000264/2017-76 (FÍSICO). EDUCAÇÃO CAIÇARA. IMPLEMENTAÇÃO DO SEGUNDO SEGMENTO ESCOLAR. LOCALIDADE 
DE PRAIA NEGRA. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.33.000.000754/2020-
15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 108 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
- PP. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA INTERIOR SUL - CONDISI. PROCESSO 
ELEITORAL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-
SC Nº. 1.33.002.000699/2020-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA BORGES COELHO SANTOS – Nº do Voto Vencedor: 79 – Ementa: 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERRA INDÍGENA TOLDO CHIMBANGUE. 
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. GESTÃO DE RECURSOS RECEBIDOS PELA TI A TÍTULO DE ASTREINTES. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC Nº. 1.10.001.000020/2020-21 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 84 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ (DSEI - ARJ). CASA DE SAÚDE INDÍGENA 
(CASAI). EMPRESA FORNECEDORA DE REFEIÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA/AC. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000599/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 76 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO INDÍGENA. TERRA INDÍGENA DO XINGU. ESCOLA INDÍGENA KULUENE. PAGAMENTO DE 
PROFESSORES. COVID-19. MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL 
Nº. 1.23.000.000221/2014-31 - Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 106 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. QUILOMBOLA. COMUNIDADE DE TARTARUGALZINHO. MUNICÍPIO DE PONTA DAS 
PEDRAS/PA. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS AOS INTEGRANTES DA COMUNIDADE. MESA QUILOMBOLA. ACOMPANHAMENTO DOS 
FATOS E TITULAÇÃO DO TERRITÓRIO ATRAVÉS DO PA Nº 1.23.000.001001/2018-59. DUPLICIDADE. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000289/2013-30 - Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 115 – 
Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO DE FUGIDO 
- RIO TUCUNARÉ. MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DE ACOMPANHAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000741/2016-14 - Relatado por: 
Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 102 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
FEDERAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS DO ESTADO DO PARÁ - FCQPTPA. COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DE VILA DO ROSÁRIO. COBRANÇA PARA EMISSÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO. NÃO 
COMPROVAÇÃO. MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.002234/2017-98 - Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 100 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERRITÓRIO QUILOMBOLA COMUNIDADE BACABAL. MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA. 
AMEAÇA A POSSE. SOBREPOSIÇÃO DA FAZENDA ¿MACARIO¿ AO TERRITÓRIO QUILOMBOLA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA Nº 29796-59.2010.4.01.3900 E Nº 32726-45.2013.4.01.3900. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002392/2016-67 - Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 120 – Ementa: INQUÉRITO 
CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. QUILOMBO ÁGUAS LINDAS. MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA. TERRITÓRIO. 
IDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO. DELIMITAÇÃO. DEMARCAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
ACOMPANHAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002401/2016-10 - Relatado por: Dr(a) 
DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 110 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
COMUNIDADE QUILOMBOLA ÁGUA BOA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002904/2016-95 - Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do 
Voto Vencedor: 111 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. QUILOMBOLA. COMUNIDADE ARAPAPU. 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E 
TITULAÇÃO DA PROPRIEDADE DEFINITIVA DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DE QUILOMBOS. INSTITUTO DE 
TERRAS DO ESTADO DO PARÁ - ITERPA. EXAURIMENTO DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
RONDONIA Nº. 1.31.002.000131/2016-11 - Relatado por: Dr(a) DENISE VINCI TULIO – Nº do Voto Vencedor: 92 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 
(IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERRA INDÍGENA SAGARANA. ARRENDAMENTO. CRIAÇÃO DE GADO. 
DESMATAMENTO. DETERMINAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL Nº 0089/2016. MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM/RO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES Nº. 1.11.000.001495/2019-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 23 – Ementa: 
INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PESCADORES ARTESANAIS. IRREGULARIDADES. INÉRCIA DE 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA. REGULAMENTAÇÃO 
PRÓPRIA. ATUAÇÃO NACIONAL. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COORDENAÇÃO. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000269/2020-07 - Eletrônico - 
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Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 87 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE INDÍGENA. DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS - SERGIPE (DSEI AL-SE). POSTO DE 
SAÚDE. SUPOSTA INTERFERÊNCIA DO CACIQUE. COMUNIDADE KOIUPANKÁ. CONDUTAS DO AGENTE INDÍGENA DE 
SANEAMENTO (AISAN) E DO MOTORISTA. MUNICÍPIO DE INHAPI/AL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000755/2017-18 - Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 97 – 
Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERRA INDÍGENA TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA. ALDEIA 
SERRA DO PADEIRO. MUNICÍPIO DE UNA/BA. PRECARIEDADE DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS INDÍGENAS 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. QUESTÃO JUDICIALIZADA. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000371/2020-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 99 – 
Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PINGUELA. 
MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES/BA. PRESENÇA DE PESSOAS ESTRANHAS A COMUNIDADE FAZENDO A MEDIÇÃO DO 
TERRITÓRIO TRADICIONAL. EXAURIMENTO DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 
1.15.000.003479/2014-61 - Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 83 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE INDÍGENA. ALDEIA MONGUBA. MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ 
DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000053/2020-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 98 – Ementa: 
INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 
MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT/MG. EDUCAÇÃO. ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA CARVALHO VILLANOVA. 
PARALISAÇÃO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. JUDICIALIZAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000838/2012-74 - Relatado por: Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA – Nº do Voto Vencedor: 72 – 
Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADES QUILOMBOLAS TERRA DURA E COQUEIRAL. 
MUNICÍPIO DE CAPELA/SE. COMUNIDADE QUILOMBOLA PATIOBA. MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE. EXTRAÇÃO DE POTÁSSIO, A 
PARTIR DA MINERAÇÃO DA CARNALITA. PLANO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE QUILOMBOLA (PBAQ). AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADE. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.003098/2018-17 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 63 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA FAMÍLIAS ARAÚJO E RIBEIRO. MUNICÍPIO DE NIOAQUE/MS. IDENTIFICAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO. FASE DE CONCLUSÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA PORTARIA PA N.º 03, DE 12 DE JANEIRO DE 2021. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS Nº. 1.21.003.000053/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 142 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - PP. HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. TERRA INDÍGENA TAQUARA. MUNICÍPIO DE JUTI/MS. ARRENDAMENTO DE TERRAS. QUEIMADAS. 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 1.22.000.003158/2017-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA 
SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 2074 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRM-SETE LAGOAS X PRMG. APLICAÇÃO DO ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS ESTABELECIDAS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE JANAÚBA/MG, FRANCISCO SÁ/MG E BOCAIÚVA/MG. 
EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV IGAPORÃ-BA III - JANAÚBA-MG3 - PRESIDENTE JUSCELINO C1 E C2 E 
SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS. APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOCAL DO DANO. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.004192/2019-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA 
SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 85 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POVOS INDÍGENAS DO 
PARANÁ. EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. REOPÇÃO DE CURSO PARA ESTUDANTES INDÍGENAS. 
FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS INSTITUCIONAIS. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO-PR Nº. 1.25.014.000104/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 91 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO. PANDEMIA. COMUNIDADES TRADICIONAIS. ATUAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS COMPETENTES. MUNICÍPIOS DE PALMAS E OUTROS. ESTADO DO PARANÁ. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003154/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto 
Vencedor: 80 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. QUILOMBOLAS. MUNICÍPIO DE 
MOSTARDAS/RS. DECRETO Nº 55.115, DE 12 DE MARÇO DE 2020. VERBAS DO INCENTIVO ESTADUAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE 
QUILOMBOLA. COVID-19. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PARA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE 
BÁSICOS, CESTA BÁSICA E ÁGUA POTÁVEL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS Nº. 1.29.016.000204/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – 
Nº do Voto Vencedor: 62 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 
CAPÃO DOS LOPES. MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS. ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA 
DA COMUNIDADE. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA POSSE. EXAURIMENTO DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
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o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000099/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto 
Vencedor: 65 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PESCADORES ARTESANAIS DO RIO DE 
JANEIRO. REGISTRO GERAL DE PESCA. SEGURO DEFESO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO SANADA. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000008/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 66 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA SOBARA. MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. CREDENCIAMENTO DE UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. EXAURIMENTO DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC Nº. 1.33.002.000751/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 89 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO. PACIENTE INDÍGENA. 
ALDEIA CONDÁ. MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ALTA MÉDICA. INFORMAÇÃO DO DSEI. 
DESNECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ACOMPANHADA DE ATESTADO MÉDICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000469/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 82 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. ALDEIA INDÍGENA PINDOTY/CONQUISTA. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL/SC. INVASÃO E 
DESMATAMENTO DE ÁREA PROTEGIDA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 5001901-93.2020.4.04.7201. 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES-SP Nº. 1.34.030.000144/2019-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 75 
– Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ESTUDANTES INDÍGENAS. ALDEIAS DO XINGU. PROCESSO 
SELETIVO. UNIVERSIDADE BRASIL. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA. BOLSAS DE 
ESTUDO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000049/2020-01 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA – Nº do Voto Vencedor: 93 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL (IC). HOMOLOGAÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. TERRITÓRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARA. ÁREAS DE PESCA. SECRETARIA ESPECIAL DE 
AGRICULTURA E PESCA (SEAP). EDITAL Nº 02/2020/SEAP. AUSÊNCIA DE CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA. 
RECOMENDAÇÃO Nº 10/2020. MUNICÍPIO DE ILHABELA/SP. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

A Coordenadora Eliana Peres Torelly de Carvalho estava de licença médica, em razão disso não esteve presente na Sessão. O 
colegiado deliberou no IC 1.00.000.003302/2019-01 que o Voto-Vista (Relatora Dra. Ana Borges) foi o vencedor. Ficou deliberado, ainda, que seria 
elaborado uma proposta de Enunciado referente a casos de declínio de atribuição, nos termos da deliberação do Voto-Vista 1.00.000.003302/2019-01. 
Por fim, deliberou-se no IC 1.11.000.001495/2019-73, "pela HOMOLOGAÇÃO do arquivamento e extração de cópias, para instauração de procedimento 
de coordenação, para tratar da questão no âmbito desta 6ª CCR." Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h. 

 
AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS 

Subprocurador-Geral da República 
Membro titular 

 
ANA BORGES COELHO SANTOS 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro titular 
 

DENISE VINCI TULIO 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro suplente 
 

MARIO LUIZ BONSAGLIA 
Subprocurador-Geral da República 

Membro suplente 
 

DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA 
Subprocurador-Geral da República 

Membro suplente 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00008465-2021| 

PORTARIA N° 40, DE 6 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 GPGJ/DRH n. 592/2021, 
recebido em 6 de abril de 2021), 
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RESOLVE: 
FAZER CESSAR, com eficácia a contar de 22 de março de 2021, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 28 de abril de 2020, 

que indicou o Promotor de Justiça REINALDO MORENO LOMBA para atuar junto à 135ª Promotoria Eleitoral, situada em São Gonçalo (Processo SEI 
nº 20.22.0001.0013130.2021-47). 

Publique-se no DMPF-e. 
 

SILVANA BATINI 
Procuradora Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00009728-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante subscrita, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, 

e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); 
CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 "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” (artigo 
225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO este Procedimento Preparatório instaurado para apurar a construção, sem a autorização do órgão ambiental 
competente e em solo não edificável, de uma residência de alvenaria no interior de APP de manguezais, que por sua vez insere-se na APA Costa dos 
Corais, situação ocorrida no Loteamento Gamela da Barra Grande, no município de Maragogi/AL e cuja responsabilidade foi atribuída a ANDSON 
FELIPE SILVA BARROS; 

RESOLVE: 
1. Instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC) a partir do Procedimento nº 1.11.000.000414/2020-51, nos termos da CF/88, art. 129, III, 

regulamentada 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; 
2. Determinar, à Secretaria deste 9º Ofício da PR-AL, a adoção das seguintes providências: 
2.1. Autue-se e registre-se a presente portaria; 
2.2. Faça-se contato telefônico com a Procuradoria Municipal de Maragogi, cobrando o envio de resposta ao Ofício nº 1163/2020; 
2.3. Certifique a Secretaria de Gabinete qual o prazo estimado para a entrega da perícia solicitada no Doc. 27. 

 
JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00009732-2021| 
PORTARIA Nº 10, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante subscrita, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, 

e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); 
CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 "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” (artigo 
225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO a notícia de (a) destruição de 0,005 ha de floresta nativa em área de preservação permanente (manguezal) 
localizada na APA Costa dos Corais; (b) construção  de uma casa de alvenaria em solo não edificável, assim considerado em razão de seu valor paisagístico 
e ecológico, em APP localizada na APA Costa dos Corais; e (c) impedimento de regeneração natural de 0,005 ha de floresta nativa em área de preservação 
permanente (manguezal) localizada na APA Costa dos Corais, sendo todas essas condutas capitaneadas por RAUL RAFAEL DA SILVA FERREIRA; 

RESOLVE: 
1. Instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC) a partir do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.000487/2020-43, nos termos da CF/88, art. 

129, III, regulamentada 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; 
2. Determinar, à Secretaria deste 9º Ofício da PR-AL, a adoção das seguintes providências: 
2.1. Autue-se, registre-se e publique-se a presente portaria; 
2.2. Certifique se chegaram as respostas aos ofícios expedidos ao IBAMA, ao ICMBio e à Prefeitura de Maragogi/AL (Doc. 33); 
2.3. Em caso negativo reiterem-se os Ofícios nº 1144/2020; 1145/2020 e 1146/2020; 
2.4. Certifique qual o prazo de entrega do relatório da perícia solicitada sob o nº 2921/2020 (Doc. 32). 

 
JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-IRE-BA-00001521-2021| 

PORTARIA Nº 15, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

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

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

CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, 
precipuamente a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos entre 
eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o n°1.14.012.000255/2020-44; 
RESOLVE, o signatário, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85, no art. 2º, II, da Resolução CNMP nº 23/2007 e no art. 4º, II da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, o qual terá o seguinte 
objeto: “Apurar irregularidades na utilização de recursos do precatório do FUNDEF/FUNDEB, pela Prefeitura de Xique-Xique/BA, nos anos de 2017 e 
2018”., vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.". 

Autue-se e publique-se a presente portaria. 
Após, cumpra-se o determinado no Despacho nº 303/2021 

 
VICTOR NUNES CARVALHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00024788-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 31 DE MARÇO DE 2021 

 
Notícia de Fato n° 1.14.000.000815/2021-81. 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do recebimento do Ofício nº 0139/2021/CRMV/BA-PR, de origem do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia – CRMV/BA, remetido a esta Procuradoria pelo MPE/BA em virtude de declínio de atribuição. 

Por meio do mencionado documento, o CRMV/BA solicita, em síntese, a intervenção do Ministério Público junto aos gestores 
públicos, em especial em Salvador/BA, para que sejam incluídos, em caráter de prioridade, para a imunização contra o covid-19, todos os médicos 
veterinários registrados na autarquia e atuantes na profissão, por serem legalmente reconhecidos como profissionais da saúde. 

Para tanto, os representantes do Conselho argumentam que Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a covid-19 do 
Ministério da Saúde determinou que, inicialmente, a primeira fase da vacinação deveria abarcar os profissionais da saúde, os idosos a partir dos 75 anos 
e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência. 

Dentre os profissionais inseridos na primeira fase, conforme o referido Plano, encontram-se “os profissionais de saúde que são 
representados em 14 categorias, conforme resolução n ° 287 de 8 de outubro de 1998, do  Conselho  Nacional  de Saúde (médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares)". 

Não obstante o Plano Nacional de Vacinação contemplar as mencionadas categorias de profissionais da saúde, por meio do Ofício 
Circular nº 57/2021, publicado no dia 12/03/2021, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) do Ministério da Saúde 
estratificou este grupo prioritário, estabelecendo uma ordem de priorização deste estrato populacional. 

Desta forma, os médicos veterinários, assim como outras categorias de profissionais que não atuam diretamente na linha de frente do 
combate à pandemia, foram retirados do grupo prioritário para a fase inicial das imunizações. 

É o relatório. 
A partir da análise da manifestação, entende-se que é o caso de arquivar o presente expediente, em razão da falta de indícios de 

irregularidade para proceder à investigação. Senão, vejamos 
Verifica-se que o próprio Ministério da Saúde retirou os médicos veterinários que laboram em estabelecimentos de saúde animal dos 

grupos prioritários elencados inicialmente para a vacinação. Em complementação ao referido Plano Nacional, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB) e o Município de Salvador elaboraram seus Planos de Vacinação Contra COVID-19, os quais possuem disposições semelhantes. 

Conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 6.259/75, cabe à União, através do Ministério da Saúde, a coordenação e o apoio técnico, material 
e financeiro à execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo responsabilidade dos Estados, mediante suas Secretarias de Saúde, a 
realização das ações de execução do Programa, nas áreas dos seus respectivos territórios. Por conseguinte, o Estado da Bahia deve seguir o disposto pelo 
Ministério da Saúde, logo, não poderá contemplar inicialmente os profissionais de saúde de estabelecimentos de saúde animal. 

Não obstante a atividade seja enquadrada como de "Atenção Primária à Saúde", não é incumbência deste Ministério Público Federal 
incutir-se em políticas governamentais sem respaldo constitucional, como o caso ora em apreço, que diz respeito, basicamente, à insatisfação do 
requerente quanto à fila de espera estabelecida pela Administração. 

Ora, é notória a opção governamental em vacinar primeiramente os profissionais de saúde com alto risco de contágio, além de pessoas 
enquadradas no grupo de risco. Tal escolha não contém indícios de arbitrariedade, especialmente ao considerar a escassez da oferta de vacina. Pelo 
contrário, trata-se de opção política, de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo, que parece bem atender aos princípios da razoabilidade e 
da eficiência, insculpidos na Constituição da República 

Assim, percebe-se que a instauração da notícia de fato deve ser indeferida, com fulcro no art. 4º, § 4°, da Resolução n° 174, de 4 de 
julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, in verbis: 
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Art. 4°[...] 
§ 4° - será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses 

ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 
Remeta-se ao(à) representante cópia do presente arquivamento, informando-lhe que da decisão cabe recurso administrativo, 

devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez) dias (§1º do art. 4º da Resolução n.° 174/2017). 
Finalmente, expirado o prazo de 10 (dez) dias sem recurso, os autos devem ser arquivados nesta Procuradoria. Se houver manifestação 

do(a) interessado(a), voltem os autos conclusos para apreciação, na forma do §1º do art. 4º da Resolução n° 174/2017. 
Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 

 
EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00024786-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE MARÇO DE 2021 

 
Inquérito Civil n° 1.14.000.002033/2020-03. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de suposta expedição de certificado, 
pelo Centro Universitário Dom Pedro II, de cursos ministrados efetivamente pela Editora Sanar LTDA-ME, sem autorização do Ministério da Educação 
para tanto. 

A representação que deu origem ao presente procedimento relatou, em síntese, os seguintes fatos: a) a oferta indevida de cursos de 
pós-graduação pela Universidade Dom Pedro II em São Paulo, local em que não possuiria autorização do Ministério da Educação para funcionamento; e 
b) a expedição de diploma de cursos ministrados efetivamente pela Editora Sanar LTDA-ME, sediada nesta capital, sem autorização do MEC para tanto. 

Quanto ao item "b", tendo em vista a existência de indícios de atuação irregular da Universidade Dom Pedro II em São Paulo - local 
onde ocorre o suposto dano, conforme art. 2º da Lei nº 7.347/1985 -, foi remetida cópia deste procedimento à PR/SP, para adoção das medidas cabíveis. 

Com vistas a apurar o objeto remanescente nesta apuração, foram requisitadas à Instituição de Ensino Superior representada e ao 
MEC informações acerca dos fatos supostamente irregulares narrados na representação. 

Em resposta, o Centro Universitário Dom Pedro II argumentou (id. 25) que foi devidamente credenciado para ofertar cursos na 
modalidade EAD em 29/04/2015, por meio da Portaria do MEC nº 415/2015 que, em seu art. 2º, expressamente prevê a instituição de polos de apoio 
presencial, como é o caso da Sanar. 

Ademais, ressalta a instituição de ensino que: 
[...] Observe-se que o credenciamento da Notificada foi prorrogado automaticamente através de pedido de recredenciamento 

(Processo e-mec nº 201911971), conforme prevê o § 1º, Art. 11 do Decreto nº 9.235/2017. 
Demais disso, cumpre acrescentar que a Portaria Normativa nº 11/2017 em seu art. 1º,§1º, prevê que: “O credenciamento de que trata 

o caput permitirá a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação lato sensu à distância”. A partir de então os cursos de pós-graduação lato 
sensu são criados mediante Ato Autorizativo das próprias instituições de educação superior, conforme art. 3º do Decreto nº 9.235/2017, e devem ser 
registrados no cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de 
Ensino, conforme prevê a Resolução CNE/CES nº 2/2014. 

[...] 
Quanto ao questionamento da expedição de certificado entre a Notificada e a Sanar Cursos Ltda, a UNIDOMPEDRO esclarece que 

tem parceria com a finalidade exclusiva de funcionamento de polo de educação à distância, para oferta de graduação e de pós-graduação, com respaldo 
no art. 19 do Decreto nº 9.057/2017. Nessa linha, acrescenta ainda que consta no portal do E-Mec o cadastramento da Sanar, na condição de polo da 
Notificada, bem como estão cadastrados todos os cursos ofertados, conforme demonstram os documentos em anexo. 

Como dito, tratam-se apenas de polo, no qual a Notificada é totalmente responsável pela gestão dos cursos, conforme se verifica na 
cláusula segunda do contrato em anexo a extensa lista de obrigações que assume na relação contratual pactuada com a SANAR Cursos Ltda. 

Por outro lado, o Ministério da Educação informou (id. 40) haver encaminhado a questão para averiguação das irregularidades 
relatadas e, após notificação e análise da manifestação apresentada pela instituição de ensino, decidiu realizar inspeção in loco, a fim de verificar as 
condições da oferta de cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Dom Pedro II - UNIDOMPEDRO, no Polo Sanar. 

Por fim, realizada a inspeção in loco, o Ministério da Educação encaminhou (id. 46) o resultado da diligência, por meio de minucioso 
relatório, concluindo pela inexistência de elementos que comprovem a prática de conduta irregular na parceria firmada entre o Centro Universitário Dom 
Pedro II e a Editora Sanar S.A. para a oferta de cursos de pós-graduação na modalidade à distância no polo Sanar. 

É o relatório. 
Da análise do resultado das diligências empreendidas nos autos, conclui-se que o procedimento deve ser arquivado. 
Com efeito, a partir de todas as irregularidades trazidas ao conhecimento deste Parquet pela representação, o Ministério da Educação 

realizou inspeção no local, concluindo o seguinte: 
"Em atenção às determinações contidas nos expedientes supracitados, foram solicitadas informações sobre a oferta dos cursos 

ministrados no Polo Sanar. Atualmente, inexiste oferta de graduação no polo. 
Atualmente, o UNIDOMPEDRO (cód. 3588) oferece no polo Sanar 6 (seis) cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a 

distância, conforme constam dos projetos pedagógicos de cursos apresentados: 
1) Implantodontia (em funcionamento desde setembro de 2020), com a carga horária de 1000h a serem integralizadas em 18 (dezoito) 

meses. 
2) Ortodontia (em funcionamento desde setembro de 2020), com a carga horária de 2000h a serem integralizadas em 30 (trinta) meses. 
3) Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica (em funcionamento desde novembro de 4 2020, com a carga horária de 460h a serem 

integralizadas em 18 (dezoito) meses. 
4) Medicina de Emergência (em funcionamento desde agosto de 2020), com a carga horária de 360h a serem integralizadas em 18 

(dezoito) meses. 
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5) Psiquiatria (curso em processo seletivo, ainda não iniciado), com a carga horária de 450h a serem integralizadas em 18 (dezoito) 
meses. 6) Terapia Cognitivo-Comportamental (em funcionamento desde novembro de 2020), com a carga horária de 420h a serem integralizadas em 15 
(quinze) meses. 

Quanto à matriz curricular dos cursos ofertados: 
Os projetos pedagógicos dos cursos apresentam a matriz curricular com a carga horária específica por curso, as disciplinas e as 

atividades de aprendizagem no processo educacional, com o respectivo plano de curso, objetivos, programa, metodologias de ensino aprendizagem, 
avaliação, bibliografia e composição do corpo docente por curso e as disciplinas ofertadas. 

Não há previsão de trabalho de conclusão no curso, considerando a não obrigatoriedade da Resolução CNE/CES nº 1, de abril de 
2018. 

O processo seletivo ocorre por meio de divulgação dos cursos de pós-graduação lato sensu e as informações constam da página 
eletrônica da Instituição: https://unidompedro.com/salvador/posgraduacaoead/. 

A Inscrição do estudante e a matrícula podem ser efetivadas preenchendo o formulário eletrônico de cadastro e anexando a 
documentação exigida: cópia do RG e do CPF, comprovante de residência, currículo Vitae ou Lattes, diploma e/ou certificado de conclusão da graduação, 
foto 3x4. 

Após escolher a forma de pagamento das mensalidades do curso e efetivar a matrícula, o estudante assina digitalmente o contrato de 
prestação de serviços educacionais com a Instituição. 

O ambiente virtual de aprendizagem opera pela plataforma Canvas Instructure, conforme telas extraídas do sistema da IES. 
O aluno acessa o conteúdo teórico de cada módulo, os estudos de caso e os artigos indicados para leitura, sendo pelo menos 1 (um) 

de leitura obrigatória. 
Além disso, tem a participação no fórum, onde o estudante interage diretamente com os tutores e docentes para o atendimento e 

esclarecimento de dúvidas. 
As atividades práticas são realizadas no Campus UNIDOMPEDRO de Medicina e Saúde, no bairro de Patamares, em Salvador/BA. 

A Instituição apresentou comprovante de disponibilidade desse imóvel destinado a essas atividades práticas em Salvador/BA. 
A produção de conteúdos e materiais didáticos é realizada pelo UNIDOMPEDRO e ao discente é disponibilizado o acervo 

bibliográfico virtual pela plataforma https://plataforma.bvirtual.com.br/. 
São realizadas atividades de avaliação diagnóstica ao longo do módulo e o processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes 

ocorre com duas avaliações por disciplina, sendo elas a AV1 - Avaliação da Aprendizagem 1 e a AV2 - Avaliação da Aprendizagem 2. Computa-se o 
Conceito Final (CF) da seguinte forma: com a soma das notas da AV1 com peso de 50%, somada a nota da AV2 com peso de 50%. No cômputo da AV1 
considera-se a média ponderada dos “Cases/Relatos de Experiências do Aluno” que pode totalizar 10 (dez) pontos. No cômputo da AV2 são aplicadas 
10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, totalizando até 10 pontos. Para aprovação é exigida a obtenção da média igual ou superior a 6,0 (seis) 
pontos. Caso o discente não atinja a média para aprovação, fica automaticamente habilitado para realização da AVF - Avaliação da Aprendizagem Final 
e deve obter no mínimo a diferença em pontos suficiente para atingir e média de 5,0 (cinco) pontos para aprovação quando somados o CF e a AVF 
divididos por 2 (dois). 

O local de realização dessas atividades avaliativas ocorre no polo Sanar, contudo, é importante consignar que essas avaliações estão 
sendo realizadas a distância em ambiente virtual por conta da crise sanitária de enfrentamento ao COVID-19. 

Os registros acadêmicos são assentados no histórico escolar e no certificado de conclusão de curso. Até o momento, inexiste 
certificação expedida nos cursos de pós-graduação lato sensu no polo Sanar, considerando a integralização curricular em andamento e o início do 
funcionamento dos cursos a partir do 2º semestre de 2020. 

17.2. Quanto ao Corpo docente: 
Os docentes e tutores dos cursos em funcionamento no polo Sanar são contratados pela Mantenedora do UNIDOMPEDRO, conforme 

comprovantes de vínculo apresentado. A qualificação dos docentes vinculados à Mantenedora do UNIDOMPEDRO no polo Sanar quanto à titulação foi 
apresentada por amostragem e as disciplinas que ministram por curso, estão relacionadas a seguir conforme constam dos projetos pedagógicos 
apresentados. 

Das informações coletadas na entrevista com a representante do corpo docente, registra-se que a remuneração dos docentes é feita 
pelo UNIDOMPEDRO e, segundo o relato da Prof.ª Ludmila da Fonseca, a Instituição promove a política de incentivo ao docente. 

17.3. Quanto às Instalações: 
O UNIDOMPEDRO, polo Sanar, apresenta infraestrutura física e instalações acadêmicas adequadas para execução das atividades 

dos cursos ofertados. 
 17.4. Concluíram em seu relatório que: 
Pela análise da documentação apresentada, bem como pelas informações colhidas, a comissão avaliadora conclui que inexistem 

elementos que comprovam a prática de conduta irregular na parceria firmada entre o Centro Universitário Dom Pedro II - UNIDOMPEDRO (cód. 3588) 
e a Editora Sanar S.A. para a oferta de cursos de pós-graduação na modalidade a distância no Polo Sanar." 

Assim, percebe-se que a Editora Sanar funciona como polo do Centro Universitário Dom Pedro II na oferta de educação à distância, 
sendo que sua parceria se limita à captação de alunos, disposição de estrutura física e infraestrutura e demais atividades de natureza operacional e logística. 

Na espécie, constatou-se que as atividades práticas são realizadas no Campus UNIDOMPEDRO de Medicina e Saúde, no bairro de 
Patamares, em Salvador/BA e a produção de conteúdos e materiais didáticos é realizada pelo UNIDOMPEDRO, bem como a contratação e o vínculo 
empregatício com o corpo docente. 

Ademais, verifica-se que existe autorização e cadastro do MEC para disponibilização de educação à distância pelo Centro 
Universitário Dom Pedro II, com registro do polo Sanar, em que aquela é responsável pela gestão e dos cursos, conforme disposição do Decreto nº 
9.057/2017. 

Portanto, considerando que as diligências empreendidas não revelaram indícios de ilegalidade capazes de demandar o ajuizamento 
da causa ou adoção das demais providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, promovo o ARQUIVAMENTO 
deste procedimento preparatório, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei nº 7.347/1985. 

Comunique-se ao representante, preferencialmente por e-mail, acerca da presente decisão, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução 
n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção 
de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/1985. 
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Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação, remeta-se o presente procedimento à 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, para análise e homologação do arquivamento. 

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

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 
 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014185-2021| 

PORTARIA N° 6, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 

RÔMULO MOREIRA CONRADO 
Procurador da República PR/CE 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014207-2021| 
PORTARIA N° 7, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 

RÔMULO MOREIRA CONRADO 
Procurador da República PR/CE 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014191-2021| 
PORTARIA N° 8, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 

RÔMULO MOREIRA CONRADO 
Procurador da República PR/CE 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014192-2021| 
PORTARIA N° 9, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 
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CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014209-2021| 
PORTARIA N° 10, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014193-2021| 
PORTARIA N° 11, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014194-2021| 
PORTARIA N° 12, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014217-2021| 
PORTARIA N° 13, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014195-2021| 
PORTARIA N° 14, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014197-2021| 
PORTARIA N° 15, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014208-2021| 
PORTARIA N° 16, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
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 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 
de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 

 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014211-2021| 
PORTARIA N° 17, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 

RÔMULO MOREIRA CONRADO 
Procurador da República PR/CE 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014212-2021| 
PORTARIA N° 18, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 
RÔMULO MOREIRA CONRADO 

Procurador da República PR/CE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00014215-2021| 
PORTARIA N° 19, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, 

 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, que 

tem como objeto manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial [art. 2º da Resolução CNMP nº 
20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 127/2012]; 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público, sendo necessário empreender trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado, inclusive com 
inspeções em unidades policiais; 

RESOLVE: 
 • Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados a inspeções nas unidades policiais, referentes ao ano 

de 2021, conforme detalhado no documento diverso contido nestes autos. 
 • Autue-se e distribua-se o presente. 
Cumpra-se. 

 

RÔMULO MOREIRA CONRADO 
Procurador da República PR/CE 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00012750-2021| 

PORTARIA Nº 28, DE 29 DE MARÇO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo firmado, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 129, inciso I, da Constituição Federal/1988, pelos artigos 6º, inciso V, e 8º da Lei Complementar nº75/1993, e pelo artigo 8º da 
Resolução CNMP n.º 174/2017, e 
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CONSIDERANDO a instauração do Termo Circunstanciado n.º 5000217-60.2021.4.02.5001 para apurar responsabilidade de 
DERALDO FELIZ MENEZES e SANDERSON RAYMUNDO SANTANA pela aparente extração de recurso mineral, areia, sem a necessária licença, 
em 07/01/2021, em Vale Encantado, Vila Velha/ES, o que caracteriza os delitos tipificados no art. 55 da Lei 9.605/98; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados nos autos enquadram-se, a princípio, nos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP (Lei 
13.964/2019); 

RESOLVE: 
Instaurar o presente Procedimento Administrativo com o propósito de formalização e posterior acompanhamento de acordo de não 

persecução penal entre o Ministério Público Federal e os investigados. 
Desde já, adotem-se as seguintes providências: 
- autue-se e registre-se; 
- notifique-se os investigados para se manifestares formalmente quanto à interesse na celebração de acordo de não persecução penal. 

 
CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00012776-2021| 
PORTARIA Nº 29, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo firmado, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 129, inciso I, da Constituição Federal/1988, pelos artigos 6º, inciso V, e 8º da Lei Complementar nº75/1993, e pelo artigo 8º da 
Resolução CNMP n.º 174/2017, e 

CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Policial n.º 5031713-44.2020.4.02.5001 em face de INGRED LUIZ NASCIMENTO, 
em razão de ter proferido palavras de teor racista em face de ISACK PITOMBO NOVAIS, o que configura o crime de injúria racial previsto no art. 104, 
§3° do CP; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados nos autos enquadram-se, a princípio, nos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP (Lei 
13.964/2019); 

RESOLVE: 
Instaurar o presente Procedimento Administrativo com o propósito de formalização e posterior acompanhamento de acordo de não 

persecução penal entre o Ministério Público Federal e o investigado. 
Desde já, adotem-se as seguintes providências: 
- autue-se e registre-se; 
- notifique-se a vítima ISACK PITOMBO NOVAIS, para manifestação de aceitação do acordo de não persecução em face do réu e, 

caso positivo, para definição do valor de reparação do dano, considerando que se trata de ação penal pública condicionada à representação; 
- a acusada INGRED LUIZ NASCIMENTO para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se possui interesse na celebração do 

compromisso, cuja aceitação será comunicada à Justiça Federal, com o objetivo de designar audiência para celebração e homologação do acordo (art. 28-
A, §4º, CPP). 

 
GABRIEL SILVEIRA DE QUEIROS CAMPOS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00013362-2021| 

PORTARIA Nº 42, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002047/2020-70 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

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

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002047/2020-70 tem por objeto a apuração de representação que 
alega supostas irregularidades na contratação de comissionados para o cargo de Consultor I pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás 
- CREA/GO;  

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

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

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

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

c) a expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA/GO, requisitando, com fundamento no 
art. 8º, II, da Lei Complementar 75/93, no prazo de 30 (trinta) dias: c.1) que informe a quantidade total de cargos comissionados do referido conselho de 
fiscalização profissional, esclarecendo quantos desses são ocupados por empregados efetivos, tendo em vista o disposto no item 9.2.5 do Acórdão nº 
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341/2004 – Plenário do TCU; c.2) informações, acompanhadas de eventual documentação comprobatória pertinente, sobre os fatos noticiados no 
documento complementar à representação apresentado pelo representante (Documento 21). 

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se, 
 

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00001083-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

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

que lhe são conferidas 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 ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, 
bem como a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objeto manter a regularidade e adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade policial (art. 2º da Resolução CNMP n. 20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF n. 127/2012); 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução n. 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender um trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado da atividade 
policial, inclusive inspeções em unidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, conforme art. 4º, inciso I, da Resolução n. 20/2007, 
do CNMP; 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à Inspeção na DELEGACIA DE POLÍCIA 

FEDERAL (DPF) em CÁCERES / MT, referente ao primeiro semestre de 2021, prevista para o dia 19 de maio de 2021 (quarta-feira). 
Art. 2º Determinar, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
I – registre-se e autue-se o presente; 
II – expeçam-se ofícios ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Mato Grosso e à Chefia da DPF Cáceres; 
III – expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na DPF Cáceres, para que, caso 

possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio a esta Procuradoria da República até o dia 12 de maio de 2021, a 
fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos: 

a) Procurador(a) da República e Procurador(a) Regional da República Coordenadores(as) dos Núcleos Criminais, respectivamente, 
das PRMT e PRR1; 

b) Juiz(a) Federal Diretor(a) do Foro da Subseção Judiciária de Cáceres; 
c) Presidente da Seccional da OAB no Mato Grosso; 
d) Defensor(a) Público(a) Chefe da União no Mato Grosso. 
IV – Ciência à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 

 
VALDIR MONTEIRO OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00002666-2021| 

PORTARIA N° 8, 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-00000564/2021, 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, através da presente Portaria, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, tendo por objeto: "Acompanhar o pagamento das benfeitorias dos ex-colonos de 
boa-fé da Comunidade Vila Campestre, atingidos pela demarcação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, na região do município de Antônio João/MS 
(1ªCCR)". 

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 à FUNAI/MS, para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, a situação atual 

do procedimento interno que trata do cálculo de pagamento das benfeitorias aos ex-colonos de boa-fé da Comunidade Vila Campestre, atingidos pela 
demarcação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, na região do município de Antônio João/MS. 

Com as resposta ou eventual transcurso de prazo in albis, tornem os autos conclusos para deliberação. 
 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00021285-2021| 

PORTARIA N° 59, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscritora, vem, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, em especial daquelas previstas no art. 129 da Constituição Federal e nos arts. 5º e 6º da Lei n.º Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 
à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR/88 e art. 1º da LC 
nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre suas funções institucionais, destaca-se a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CR/88 c/c art. 5º, I, h e III, a e b; e art. 
6º, VII, b e XIV, f, ambos da LC n.º 73/95); 

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

CONSIDERANDO que tramita perante a Justiça Federal o Inquérito Policial n.º 1029686-03.2020.4.01.3800, instaurado para 
investigar suposta prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, pela então empregada da Caixa Econômica Federal HELENA LESSA MORAIS 
PERDIGÃO, que, no exercício da função pública, se apropriou indevidamente de valores do caixa em que operava; 

CONSIDERANDO que os fatos configuram o ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, XI, da Lei nº 8.429/92; 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 2º, I, e 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, instaura Inquérito Civil para apuração da prática de ato ímprobo por HELENA LESSA MORAIS PERDIGÃO. 
Determinam-se, de imediato, as seguintes providências: 
I) o cadastramento e publicação desta portaria no Sistema Único; e 
II) o encaminhamento dos autos ao NUCIV/PRMG para autuação do Inquérito Civil. 

 
LETÍCIA RIBEIRO MARQUETE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SLA-MG-00001631-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
Inquérito Civil n.º 1.22.000.004610/2018-05. Magnífico Senhor Reitor JANIR 
ALVES SOARES, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
– UFVJM. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento no art.127, caput, e art. 129, II, ambos da Constituição da República, art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 
75/93, art.4º, IV, e art. 23, ambos da Resolução CSMPF nº 87/06, e art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07, e: 

a) CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal/1988); 

b) CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público no resguardo de interesses difusos ou coletivos, conforme o artigo 5° da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a qual disciplina a Ação Civil Pública; 

c) CONSIDERANDO 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” (art. 129, II, da Constituição 
Federal/1988); 

d) CONSIDERANDO competir ao Ministério Público “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis” (art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/93); 

e) CONSIDERANDO que Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e a ação civil pública 
para a defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Ministério Público da União (LC 75/93, arts. 5º e 6º); 

f) CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, caput, consagra o princípio da eficiência na Administração Pública 
(desdobramento do direito fundamental à boa administração), segundo o qual os administradores devem atuar com rendimento, minimizando o dispêndio 
de recursos e produzindo resultados satisfatórios aos administrados; 

g) CONSIDERANDO que a Administração Pública, aí inclusas as Instituições Federais de Ensino Superior, possuem o dever de 
obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal/1988); 

h) CONSIDERANDO o trâmite nesta Procuradoria da República em Sete Lagoas/MG do Inquérito Civil nº 1.22.000.004610/2018-
05, instaurado após estudantes noticiarem suposta má gestão pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM na aplicação de 
recursos federais recebidos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Ação Orçamentária 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior). Os 
recursos, que deveriam se destinar aos estudantes carentes da instituição, estavam sendo utilizados para a aquisição de meses de pebolim e tênis de mesa 
com usufruição geral; 

i) CONSIDERANDO que, durante a instrução do referido procedimento, a UFVJM, instada a se pronunciar, confirmou a aquisição 
dos equipamentos esportivos com verba específica da assistência estudantil, defendendo, contudo, a legalidade do ato, ao argumento que o inciso VII, 
§1º, do artigo 3º, do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, normativo que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, prevê 
a possibilidade de uso dos recursos em ações desenvolvidas na área do esporte (doc. 12). Reconheceu a compra de dez mesas de pebolim e oito de tênis 
de mesa, todas para a Divisão de Esporte e Lazer; 
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j) CONSIDERANDO que, quando instada a se pronunciar sobre as compras, a Secretaria-Executiva do Ministério da Educação 
observou que, embora possível o enquadramento formal da aquisição dos equipamentos como uma ação esportiva dentro do programa de assistência 
estudantil, suscita "preocupação acerca da conveniência da aquisição desse tipo de material de uso coletivo e de difícil restrição de uso a um público 
específico, na medida em que os recursos do Programa devem ser destinados exclusivamente a um grupo específico de estudantes elegíveis e selecionados 
em conformidade com os normativos de regência do PNAES." A Secretaria entendeu, ainda, que, "sob pena de caracterizar desvio de finalidade dos 
recursos do Programa, [a universidade deveria] assegurar por meio de controles rígidos que as referidas mesas sejam utilizadas exclusivamente pelos 
estudantes selecionados no âmbito do PNAES, além de preponderar, sempre que possível, a utilização desses recursos mediante o pagamento do benefício 
diretamente aos estudantes beneficiários do Programa." (doc. 34.1) 

k) CONSIDERANDO que a instituição federal de ensino, provocada a tomar conhecimento da posição emitida pelo MEC, disse que 
seria "humanamente impossível controlar quem pode e quem não pode utilizar as mesas de pebolim e ping-pong (tênis de mesa), dada a quantidade de 
discentes", e que a medida poderia ser encarada como discriminatória. (doc. 39) Nesses termos, a própria instituição revela a impertinência do emprego 
da verba de assistência estudantil, destinada a público específico (estudantes de baixa renda), para a aquisição de equipamentos esportivos de difícil 
controle de uso, que desperta interesse de todos os estudantes; 

l) CONSIDERANDO que os argumentos apresentados pela UFVJM, que motivaram promoção de arquivamento (doc. 50), não foram 
aceitos pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que, em decisão colegiada, à unanimidade, deliberou pelo 
aprofundamento das investigações, sobretudo para apurar se os estudantes que fazem jus aos benefícios do programa de assistência estudantil estão 
deixando eventualmente de receber o devido benefício em decorrência da utilização de parte dos recursos do PNAES para aquisição de equipamentos 
esportivos utilizados por toda a comunidade acadêmica (doc. 54 e 55); 

m) CONSIDERANDO a posição da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal retromencionada (alíena 
acima), este órgão ministerial expediu ofício à UFVJM para que esclarecesse se os discentes da instituição tiveram cortes de bolsas e de recursos nos 
últimos anos, especialmente em 2018, quando aportou nesta Procuradoria da República em Sete Lagoas a representação que motivou a instauração do 
procedimento e que esclarecesse eventualmente as razões dos cortes realizados. Em resposta (doc. 62), posteriormente complementada (doc. 76), a 
UFVJM informou que "o quantitativo de discentes atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil, em comparação ao ano anterior (2017), aumentou 
31% no ano de 2018". O quantitativo é referente a todos os CPFs que receberam recursos do PNAES no ano, independentemente do Edital de referência. 
Ponderou, ainda, que "o processo seletivo para acesso aos benefícios do Programa de Assistência Estudantil da UFVJM ocorre semestralmente, com 
editais e critérios específicos. Deste modo, um discente classificado em um semestre pode, por diversos fatores, como renda per capta, Índice de 
Vulnerabilidade Socioeconômico (IVS), dentre outros, não lograr a classificação no semestre seguinte"; 

n) CONSIDERANDO que as explicações da UFVJM, em que pese indicar não ter havido cortes de benefícios aos estudantes carentes 
por alocações de recursos a outras finalidades, não afasta, em si, a impertinência de usar verbas direcionadas a público específico em favor de toda a 
coletividade acadêmica; 

o) CONSIDERANDO que a aquisição dos equipamentos esportivos teve o propósito de gerar lazer geral entre os estudantes nos 
intervalos ociosos existentes entre as aulas, e não propriamente o caráter de ação assistencial na área de esporte aos estudantes carentes, o que, aí sim, 
justificaria o enquadramento no inciso VII, §1º, do artigo 3º, do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010; 

p) CONSIDERANDO que a limitação de fruição dos equipamentos aos estudantes beneficiários do programa PNAES tem, de fato, 
o potencial de gerar tensões entre os discentes, revelando-se, por isso, inconveniente o uso dos recursos do PNAES que devem ser centrados a atender 
público específico, de modo a realizar os objetivos determinados no artigo 2º do Decreto 7.234/2010: "I – democratizar as condições de permanência dos 
jovens na educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 
superior; III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação." 

q) CONSIDERANDO, ainda, que a UFVJM deve adquirir equipamentos esportivos de uso geral sem acionar recursos vinculados ao 
atendimento de públicos específicos, assim como fez na aquisição de bicicletas, quando se valeu da dotação orçamentária de ação nº 28282, destinada à 
Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior; 

RESOLVE RECOMENDAR 
AO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM que a instituição 

federal de ensino: 
a) não mais utilize recursos federais recebidos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Ação Orçamentária 4002 - Assistência 

ao Estudante de Ensino Superior) em medidas de fruição geral por toda a comunidade acadêmica, devendo os recursos do PNAES se destinar aos 
beneficiários previamente selecionados em certames realizados pela própria instituição federal de ensino (art. 3º, §2º, do Decreto. 7.234/2010), 
priorizando estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de 
demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior (art. 5º, do Decreto. 7.234/2010); 

b) especificamente, que não mais adquira equipamentos esportivos destinados a lazer geral de todos os estudantes com recursos 
provenientes de dotação orçamentária da assistência estudantil, sendo cabível acionar o inciso VII, §1º, do artigo 3º, do Decreto 7.234/2010, apenas para 
ações direcionadas ao público alvo do referido normativo e previamente selecionado pela instituição de ensino, sob pena de desvio de finalidade, tal 
como já alertou a Secretaria Executiva do MEC (doc. 34.1), e que por este documento reforçamos, pois que o PNAES tem a missão de concretizar 
objetivos bem definidos (art. 2º do Decreto 7.234/2010); 

c) seguindo ainda a diretriz do MEC, que prepondere, sempre que possível, a utilização dos recursos do PNAES ao pagamento de 
benefícios (bolsas) diretamente aos estudantes elegíveis e selecionados. 

A partir da data de entrega da presente recomendação, considera-se o destinatário como pessoalmente ciente da compreensão jurídica 
do Ministério Público Federal a respeito da situação fática investigada no Inquérito Civil e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer 
eventos futuros imputáveis a sua ação ou omissão. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar 75/93, para 
informar o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para seu cumprimento dentro da UFVJM. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para publicação. 
 

LUCIANA FURTADO DE MORAES 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00003467-2021| 

PORTARIA N° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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 77/2004 e nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e; 

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

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato 1.23.002.000557/2020-22, que trata de representação, a partir de 
declínio de atribuição promovido pela Promotoria de Justiça de Monte Alegre/PA, a partir de reivindicação de moradores da região do Lago Grande, para 
que a Prefeitura Municipal de Monte Alegre conclua a construção da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Curral Grande, na região do Lago Grande 
e; 

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 os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
II – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 

6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante comunicação eletrônica, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Após, retornem-me os autos conclusos. 
 

HUGO ELIAS SILVA CHARCHAR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00000690-2021| 
PORTARIA N° 5, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, e com fundamento no art. 1º, incs. I, II e 

III, da Resolução nº 104, de 6 abril de 2010, o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, e os arts. 2º e 4º, da Resolução nº 77, de 14 
de setembro de 2004, todas do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF; 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister, tem o parquet, entre outras, as funções de exercer o controle externo da 
atividade policial, proteger o patrimônio público e social e a moralidade administrativa, bem como zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial em particular dedica-se a manter a regularidade e a adequação dos 
procedimentos empregados na execução dessa atividade, norteando-se pelos ditames estatuídos na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 
- CNMP nº 20/2007 e na Resolução do Ministério Público Federal - CSMPF nº 127/2012; 

CONSIDERANDO que, na forma do art. 4º, § 2º, da Resolução CNMP nº 20/2007, pode o Órgão do Ministério Público instaurar 
procedimento administrativo, sempre que houver a necessidade de sanar deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da 
atividade policial, assim como de apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes; 

CONSIDERANDO que, a bem do desenvolvimento de um trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado da atividade 
policial, a mesma normativa, em seu art. 4º, inc. I, prevê a realização de inspeções semestrais nas unidades policiais, nos meses de abril ou maio e outubro 
ou novembro; 

CONSIDERANDO o Ofício-circular nº 92/2020 - 7ª CCR, PGR-00366574/2020, de 22 de setembro de 2020, o qual presta 
informações quanto à realização de inspeções de controle externo da atividade policial no contexto da pandemia relacionada ao Covid-19, informando 
que a Resolução nº 208, de 13 de março de 2020 - objeto do Ofício Circular nº 11/2020 - 7ª CCR, a qual suspende a vigência de dispositivos de Resoluções 
expedidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, tais como os arts. 4º, inc. I, 6º, caput e §§ 4º e 8º, da Resolução CNMP nº 20, de 28 de maio de 
2007 e os arts. 2º e 3º da Resolução CNMP nº 56, de 22 de junho de 2010, os quais versam sobre os prazos para realização de inspeções de controle 
externo da atividade policial e de fiscalização do sistema prisional - continua vigente e não consta, até o momento, informação de que tenha havido a sua 
revogação expressa; 

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 208/2020 suspendeu tão somente a vigência dos prazos para a realização da inspeção, 
nos termos do inciso I, art. 4º da Resolução CNMP nº 20/2007, a orientação desta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão é que sejam realizadas as 
inspeções do 1º Ciclo de 2020, imediatamente ou no mais breve tempo possível, ainda que remotamente; 

CONSIDERANDO que por meio do Ofício Circular nº 59/2020 - 7ª CCR foi divulgado o Comunicado da Comissão do Sistema 
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, fazendo saber que os formulários enviados pelos membros do Ministério 
Público em cumprimento à Resolução CNMP nº 20/2007 e à Resolução CNMP nº 56/2010, respectivamente, por meio do Sistema de Resoluções e do 
Sistema de Inspeção Prisional (SIP/MP), podem ser validados pela Corregedoria e que, na hipótese de os membros terem procedido à realização de 
inspeções e apresentado o formulário devidamente instruído com as informações coletadas, ainda que, excepcionalmente, de forma remota, não há 
qualquer óbice quanto à validação dos aludidos relatórios. Na mesma comunicação, sugeriu-se que o procedimento de coleta dos dados, em caso de 
realização remota, conste do campo "Observações Gerais", ao final do formulário; 

CONSIDERANDO que a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP 
expediu a Nota Técnica n° 4/2020/CSP/2020 - CSP (CNMP), que trata de orientação técnica para visitas realizadas de forma virtual e física. 

DETERMINO a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento - PAA, com arrimo na Resolução CNMP nº 
20/2007, Resolução CSMPF nº 127/2012 e Resolução nº 208, de 13 de março de 2020, tendo por escopo a formalização dos atos relacionados às Inspeções 
na Delegacia de Polícia Federal em Ipixuna do Pará/PA. 
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Para tanto, deverão ser providenciados: 
1) o registro e a autuação do presente despacho; 
2) a juntada do documento atinente à inspeção realizada pelo Procurador da República Sadi Flores Machado. 
3) a cientificação da 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 7ª CCR/MPF, 

através do Sistema Único. 
4) volte conclusos para análise e agendamento de inspeção de Controle Externo da Atividade Policial - CEAP no ano corrente junto 

à Delegacia de Polícia Federal em Ipixuna do Pará/PA., a qual ocorrerá de forma remota, tendo em vista situação de pandemia. 
 

MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00012042-2021| 
PORTARIA Nº 46, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; e 
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente (art. 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/1993, e art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/1985); e 
CONSIDERANDO a Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a instauração e 

tramitação do inquérito civil. 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto do procedimento n. 1.23.000.002009/2019-13 (1). 
Como diligências, determino: 
1) Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 
2) Em virtude da necessidade de se envidar esforços na equivalência entre os coeficientes de rendimento volumétrico, objeto do 

presente procedimento administrativo, reitere-se o Ofício encaminhado para a SEMAS/PA, para eventual ajuste na minuta de Instrução Normativa em 
acordo com os apontamentos externados no referido parecer técnico, encaminhando, na oportunidade, a Informação Técnica nº 2/2020-NUIN-
TO/DITEC-TO/SUPES-TO do IBAMA. 

 
RICARDO AUGUSTO NEGRINI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00002116-2021| 
PORTARIA N° 107, DE 6 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório – PP n°: 1.23.005.000187/2020-01. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 129, II e III, 
da CF e art. 6º, VII, 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 (art. 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 o Procedimento Preparatório em epígrafe foi instaurado a partir de representação a qual comunica supostas 
irregularidades, consistentes na ausência de transparência com gastos relativos aos serviços de saúde, realizados, no município de Redenção – PA, com 
dispensa de licitação, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 na saúde pública; 

CONSIDERANDO que o intuito da representação é demonstrar todas as despesas realizadas no combate ao COVID-19; 
CONSIDERANDO que não houve respostas sobre a recomendação encaminhada a municipalidade no dia 10 de junho de 2020, para 

a promoção da transparência em relação as verbas públicas federais destinadas ao combate a pandemia, assim declarada pela Organização Mundial da 
Saúde; 

CONSIDERANDO que já houve dilação de prazo, a qual foi solicitada pela prefeitura; 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instruir o feito prazo do art. 4º, inciso II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, bem como o quanto estabelecido no § 4º do mesmo artigo; 
RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, 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 PÚBLICO, haja em vista a necessidade de apuração dos fatos apontados pelo representante. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instauração, determino: 
Que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil do PP n°: 1.23.005.000187/2020-01 juntando esta portaria 

no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas de informatizados desta Procuradoria. 
Que a Secretaria desta PRM providencia a inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão – Combate a Corrupção. 
Como diligências preliminares, determino: 
Oficie-se a Prefeitura Municipal de Redenção - PA, com cópia desta portaria, para que no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe uma 

planilha com os respectivos valores recebidos pelo governo federal para o combate a pandemia do Covid-19, bem como o cronograma de aplicação destes 
recursos, especificando as despesas de cada aplicação. Na oportunidade, informe sobre o cumprimento da RECOMENDAÇÃO N. 11/2020-
PA/RDO/GABPA1, encaminhada por esta Procuradoria. Cumpre informar também banco, agência e conta bancária a qual foi destinada esses recursos, 



DMPF-e Nº 63/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 7 de abril de 2021 Publicação: quinta-feira, 8 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. 

 

bem como os extratos bancários relativos aos valores recebidos até o presente momento. Por fim, informe sobre a implementação dessas medidas no sítio 
eletrônico do município, a fim de promover a transparência em relação as verbas públicas federais. 

Ressalto que a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento da presente requisição do Ministério Público configuram 
crime previsto no art. 10 da lei 7.347/85 e implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa, conforme previsto no art. 8º, § 3º da LC 75/93, o que 
será apurado mediante a instauração de procedimento próprio para tal fim. 

Cumprida as diligências, retornem os autos conclusos, para análise. 
 

RAFAEL MARTINS DA SILVA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00002363-2021| 

PORTARIA N° 8, DE 18 DE MARÇO DE 2021 
 

O Dr. Renan Paes Félix, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto 
de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter em Inquérito Civil, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato de nº 1.24.001.000045/2021-
10, instaurada a partir de comunicação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) informando a conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 23096035131/2018-00, onde foi apurado irregularidades administrativas cometidas pela servidora Silvane Lara Almeida Nunes, Matrícula 
SIAPE n.º 2298917-8, titular do cargo de Médico, lotada no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II. Proceda-se a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 416/2021/MPF/PRM/CAMPINA GRANDE/PB/GAB-BGP; 
IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 
 

RENAN PAES FÉLIX 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00003086-2021| 

PORTARIA Nº 2, DE 6 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 do Ministério Público, elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) Considerando o contido nos autos do Procedimento Preparatório MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000837/2020-14, em trâmite nesta 

Procuradoria da República para apurar possível construção irregular em faixa de domínio às margens da linha férrea no Município Guarapuava; 
c) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) Considerando os fundamentos e princípios que determinam a política econômica estatal e a atividade econômica do setor privado, 

dispostos no Capítulo I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, da Constituição Federal de 
1988. 

e) Considerando a necessidade de realizar diligências instrutórias para a adequada elucidação dos fatos, bem como, de outro lado, o 
escoamento do prazo estabelecido no § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, alterada pela 
Resolução nº 106 do CSMPF; 

Resolve este órgão ministerial: 
Nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF, converter o presente 

Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, observando-se o seguinte: 
1. Anote-se a seguinte temática: Transporte Ferroviário (código 11814). 
2. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP 

e art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 
3. Atente-se à data fim para, se for o caso, prorrogar o prazo de término da apuração ora em curso e a regular comunicação da 

prorrogação à 3ª CCR, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 
4. Nos termos do disposto no Voto nº 186/2021, da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão - Consumidor e Ordem Econômica, expeça-

se ofício à ANTT a fim de que informe se alguma linha férrea federal atravessa o Município de Guarapuava e, em caso positivo, qual concessionária 
opera o trecho e se realizou fiscalização recente à respeito da faixa de domínio e área não edificável, bem como as providências acaso adotadas. 

 

LAURA GONÇALVES TESSLER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-UMU-PR-00000987-2021| 
PORTARIA N° 4, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Notícia de fato 1.25.009.000127/2020-76 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 6º, VII, "b" e "d", XIV, "f", e 7º, I, da Lei Complementar 75/93, considerando que: 
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1. a teor do artigo 127 da Constituição Federal, 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; 

2. dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, 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, como previsto no artigo 129, III, da 
Constituição Federal; 

3. a notícia de fato em epígrafe relata a utilização irregular de Área de Preservação Permanente, com a construção de casebres na 
margem esquerda do Rio Paraná (Lotes 58-A e 58-Rem, gleba 09, Núcleo Rio do Veado, Fazenda Iracema, estrada Três Marias, zona rural, no município 
de Alto Paraíso/PR); 

4. tais fatos podem demandar ajuizamento de ação civil pública, sem prejuízo das medidas penais cabíveis; 
5. a pendência de diligências no bojo dos autos supracitados, especificamente a juntada de documentos, a serem obtidos 

principalmente junto ao ICMBio; e 
6. o previsto no artigo 129, inciso III, da Constituição da República, artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e artigo 4º, § 1º, da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve converter a notícia de fato em epígrafe em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos apontados no item 3 acima. 
Por fim, em prosseguimento, DETERMINO: 
1. a publicação da presente portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal (art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87, de 06.04.2010); 
2. expeça-se ofício ao ICMBio requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se existe medida adotada pelo ICMBio, 

administrativa ou judicial, buscando a regularização ambiental da área tratada neste feito (Lotes 58-A e 58-Rem, gleba 09, Núcleo Rio do Veado, Fazenda 
Iracema, estrada Três Marias, zona rural, no município de Alto Paraíso/PR). 

Com a resposta, tornem os autos à conclusão. 
 

ELTON LUIZ BUENO CANDIDO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-UMU-PR-00000988-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Notícia de fato 1.25.009.000129/2020-65 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 6º, VII, "b" e "d", XIV, "f", e 7º, I, da Lei Complementar 75/93, considerando que: 

1. a teor do artigo 127 da Constituição Federal, 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; 

2. ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a teor do artigo 129, II, da 
Carta Magna; 

3. dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, 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, como previsto no artigo 129, III, da 
Constituição Federal; 

4. as informações contidas na notícia de fato em epígrafe, instaurada a fim de apurar a eventual prática de ato de improbidade 
administrativa no uso de verbas federais do programa PROJOVEM Trabalhador Juventude Cidadã do Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito do 
Município de Palotina/PR; 

5. os fatos noticiados podem configurar ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/92; 
6. a pendência de diligências no bojo dos autos supracitados, especificamente inquirição do Prefeito à época dos fatos, para possível 

propositura de ação civil pública; e 
7. o previsto no artigo 129, inciso III, da Constituição da República, artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e artigo 4º, § 1º, da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve converter a notícia de fato em epígrafe em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos apontados no item 4 acima. 
Por fim, em prosseguimento, DETERMINO: 
1. a publicação da presente portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal (art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87, de 06.04.2010); 
2. seja expedida notificação ao então Prefeito de Palotina/PR para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se possui interesse em ser 

inquirido sobre os fatos objeto deste feito, sendo-lhe facultado fazer-se acompanhado por advogado. 
A ausência de resposta por parte do notificado no prazo acima será entendida como desinteresse na realização do ato. 

 
ELTON LUIZ BUENO CANDIDO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00003520-2021| 

PORTARIA N° 3, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000290/2020-71 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (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 o presente procedimento foi instaurado para apurar o contido no Ofício oriundo da Secretaria-Geral de 
Controle Externo do TCU, que encaminha cópia do Acórdão 9363/2020-TCU-Primeira-Câmara, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de 
Tomada de Contas Especial, TC 040.039/2019-6, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de 
Remanso/BA por força do Projovem Campo, no exercício de 2014. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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 do CNMP, o presente procedimento preparatório em 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010 do mesmo Conselho 
Superior: 

a) Autue-se a presente Portaria, acompanhada do presente procedimento administrativo; 
b) Comunique-se à 5º CCR, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º 87/2006, 

enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; e 
c) 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 do CNMP e no art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00015970-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 283, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Inquérito Civil nº 1.26.000.000287/2020-68. 
 

1. RELATÓRIO 
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar: 
I) se o município de PAULISTA/PE recebeu ou busca receber valores referentes as diferenças do FUNDEF, em razão da subestimação 

do valor mínimo anual por aluno (VMAA), durante o período de 1998 a 2006, 
II) se esses recursos estão sendo aplicados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento da educação, e 
III) se houve e, havendo, como se deu a contratação de escritórios de advocacia pelo município, com o fim de receber esses valores. 
Consigne-se, de início, que este procedimento foi instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Civil nº 

1.26.000.002355/2016/47, instaurado com a mesma finalidade, todavia abarcando todos os municípios da circunscrição territorial desta Procuradoria da 
República em Pernambuco. 

Segundo narrado no despacho proferido naquele inquérito e que instrui esta Notícia de Fato, o Ministério Público de Contas de 
Pernambuco comunicou a iminência de que municípios pernambucanos receberiam valores a título de precatórios da União em razão de decisão 
procedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual, no bojo da ação civil pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, ajuizada pelo MPF (PR-SP), 
teria concedido aos entes brasileiros a pretensão de recebimento de valores pagos a menor por parte do Fundef a título de Valor Mínimo Anual por Aluno 
(VMAA), em razão de erro de cálculo. 

Todavia, segundo narra o MPCO, os municípios não destinariam tais valores à manutenção da educação, mas a finalidades diversas, 
dentre elas o pagamento de honorários advocatícios de escritórios contratados, sem licitação, para atuação judicial para o recebimento de tais recursos. 

Acerca da questão, o membro então oficiante, ainda no despacho que instrui esta Notícia de Fato, fez alusão ao processo TC nº 
018.268/2018-8, instaurado perante o TCU com a finalidade de proceder à auditoria naqueles municípios relativa ao objeto dos autos. 

Além disto, ressalta-se, ainda, a tramitação da ação ordinária nº 0000001- 28.2006.4.05.8300, em fase de cumprimento de sentença, 
ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco em face da União, e no bojo da qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região prolatou Acórdão 
de procedência da pretensão autoral, transitado em julgado (f. 119 e 295 do anexo PR-PE-00002844/2020), no sentido de reconhecer o erro de cálculo 
do VMAA do Fundef em favor dos municípios pernambucanos. 

Como medida instrutória inicial, a prefeitura de Paulista foi instada a informar o seguinte: (I) se recebeu valores de precatórios da 
União, relativos à diferença paga a menor pelo Fundef por ocasião de erro de cálculo do VMAA; (II) acaso positiva a resposta, informando o montante 
recebido e a respectiva destinação, encaminhando a documentação comprobatória; (III) se pagou honorários advocatícios para recebimento dos recursos, 
devendo informar o montante pago e a origem da respectiva despesa (se o próprio tesouro municipal ou os créditos oriundos dos mencionados precatórios), 
encaminhando a documentação comprobatória; e (iv) se consta registro de que a edilidade anuiu com os termos da Recomendação nº 32/2016, cuja cópia 
deverá seguir anexa. 

A edilidade remeteu o ofício PGM/CC nº 053/2020, por meio do qual encaminhou documento do Secretário de Educação, aduzindo, 
em resumo, ainda não ter auferido recursos em razão da complementação do FUNDEF relativa ao Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), 
comprometendo-se, todavia, a utilizá-los com observância das suas finalidades legais. 

Além disto, foi expedido ofício ao Conselho da Justiça Federal para obtenção de informações sobre se o município de PAULISTA 
teria recebido recursos de precatórios da União sobre a matéria em questão, oportunidade em que aportou o ofício nº 0120462/CJF, que, por sua vez, 
encaminhou despacho proferido pela respectiva Secretaria-Geral dando conta de que, em consulta aos cinco Tribunais Regionais Federais no país, 
verificou que o município receberia, por meio do TRF-5ª Região, no ano de 2020 os seguintes pagamentos: Precatório n. 0426801-76.2018.4.05.0000 
(PRC 171127), no valor aproximado de R$ 79 milhões; e Precatório n. 0202991-22.2019.4.05.0000 (PRC 170798), no valor aproximado de R$ 610 mil. 

Em seguida, o município foi novamente chamado, desta feita para informar se já recebeu os recursos oriundos dos aludidos precatórios 
bem como se acata com os termos da Recomendação nº 32/2016. Como resposta, remeteu o ofício PGM/CC nº 111/2020, no bojo do qual informou que 
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a previsão para recebimento dos valores dos precatórios seria o dia 3 de julho de 2020, comprometendo-se a aplicá-los na educação básica, nos termos 
da recomendação. 

Novamente oficiado para informar I) se já recebeu os créditos; acaso positiva a resposta informando o montante, os dados da conta 
bancária beneficiária e remetendo o documento comprovante do recebimento dos recursos (comprovante de transferência bancária, extrato bancário, etc); 
e (II) se prestou contas dos recursos ao Tribunal de Contas (da União ou do Estado de Pernambuco), acaso positiva a resposta, informando o número do 
processo de Tomada de Contas. 

Respondeu pelo ofício SAJ/SRI nº 327/2020, limitando-se a encaminhar alguns poucos documentos, tais quais cópia de e-mail 
supostamente remetido pela Secretaria Municipal de Educação, no qual consta a informação de que, a despeito de haver recebido os recursos neste ano, 
não se tem ciência de prestação de contas ao Tribunal de Contas. 

Não informou, todavia, os dados da conta bancária beneficiária nem remeteu documento comprovante do recebimento dos recursos. 
Foram encaminhados, ainda, supostos extratos de precatórios do TRF-5ª Região, onde constam autorizações de pagamentos em favor 

da Prefeitura de Paulista e do Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. 
Em seguida, o município foi novamente instado, desta feita para informar os dados da conta bancária beneficiária dos precatórios 

PRC 171127 e PRC 170798, remetendo ainda os comprovantes de recebimento dos recursos, informando sua destinação; e se houve contratação de 
escritório advocatício para patrocinar as causas que deram origem aos mencionados precatórios, indicando qual e apontando como se deu o pagamento 
dos respectivos honorários. 

Como resposta, chegou o ofício nº 094/2021, por meio do qual buscou encaminhar cópias de extratos bancários das contas no Banco 
do Brasil (Ag. 821-4, cc 24332- 9) e Caixa Econômica Federal (Conta 0944/006/00071041-7), de nota de empenho, para pagamento de honorários 
advocatícios ao escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, de parecer do Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, subsidiando o 
pagamento, bem como de requerimento formulado pela sociedade de advogados, pleiteando o pagamento da verba honorária. 

Diante do quadro, foi diligenciada a obtenção de cópia dos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0011093-22.2014.4.05.8300, 
que tramitou perante a 21ª Vara Federal, no formato eletrônico (PJe), o que foi feito na forma de anexo destes autos (PR-PE- 00012831/2021). 

Eis o cenário atual. 
2. ANÁLISE 
Cuida-se o objeto dos autos a apurar a correta destinação dos recursos auferidos pelo município de Paulista no que diz respeito às 

verbas de complementação do extinto Fundef. 
Neste sentido, as informações remetidas pelo Conselho da Justiça Federal dão conta de que no ano de 2020 seriam pagos valores em 

favor do município de PAULISTA relativos à complementação do FUNDEF, relativos a dois precatórios (0426801- 76.2018.4.05.0000 - PRC 171127 e 
0202991-22.2019.4.05.0000 - PRC 170798). 

Nesta mesma linha, o município de Paulista apresentou cópia de e-mail em que se lê que já fez jus aos ditos valores. 
Em seguida encaminhou também diversos documentos que apontam para o recebimento de tais recursos e, inclusive, o pagamento de 

honorários advocatícios ao escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, nomeadamente os seguintes: 
- nota de empenho e nota fiscal no valor de R$ 16.221.543,71, dezesseis milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e 

três reais e setenta e um centavos, no dia 23/12/20, destinados ao escritório advocatício; 
- extrato da conta corrente 24332-9, do Banco do Brasil, ag. 821-4, de titularidade da Prefeitura de Paulista, onde consta, no dia 

28/12/20, transferência eletrônica destinada a "monteiro e mo" (provavelmente o escritório de que se cuida), no valor de R$ 15.978.220,55 (quinze 
milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); 

- parecer elaborado pelo Secretário Jurídico da Prefeitura de Paulista, manifestando-se favoravelmente ao destaque de parte da verba 
recebida em razão dos precatórios PRC 171127-PE e PRC 170798-PE para pagamento de honorários advocatícios ao escritório Monteiro e Monteiro 
Advogados Associados; e  

- pedido administrativo formulado pelo advogado Bruno Romero Pedrosa Monteiro (OAB/PE nº 11.338) para o recebimento das 
verbas. 

Segundo as informações apresentadas pela Prefeitura de Paulista, a edilidade teria recebido, por ocasião dos referidos precatórios, o 
montante de R$ 39.833.858,59 (trinta e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). 

Em seguida transferiu tais verbas para a conta única do município, a partir da qual destinou cerca de R$ 15 milhões ao mencionado 
escritório de advocacia e o restante para o pagamento de despesas não relacionadas à educação (Fundo Municipal de Saúde, aporte à Previ, Folha de 
Pagamento e pagamentos diversos). 

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos do cumprimento de sentença nº 0011093-22.2014.4.05.8300, que deu 
origem à expedição do precatório PRC 171127-PE (o de maior valor, na ordem de R$ 79 milhões) em favor do município de Paulista, a União apresentou 
embargos à execução nº 001900-46.2015.4.05.8300, com a finalidade de obstar o pagamento dos valores a que fora condenada, julgados improcedentes. 

Mantida a improcedência da ação, os argumentos foram levados à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso 
Especial nº 1.622.345/PE, que, no que diz respeito à matéria deste Inquérito, assim se pronunciou (f. 979 do documento 00012831/2021): 

"Por outro lado, a União sustenta a impossibilidade de retenção dos honorários contratuais nas verbas do FUNDEF. 
Quando a este ponto, 'É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu 

próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 
8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório' (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.)." (destaques no original) 

Ao recurso foi dado parcial provimento, apenas no que diz respeito às alegações atinentes aos juros de mora, sendo que o restante dos 
argumentos levantados pela União para obstar os pagamentos em prol do município foram rechaçados. A derradeira ementa do julgamento: 

"PROCESSOCIVILETRIBUTÁRIO.RECURSOESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 

535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS MUNICÍPIOS PARA EXECUTAR A AÇÃO 
COLETIVA. ANÁLISE DA AUTORIZAÇÃO APRA ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. LITISCONSÓRCIOATIVOULTERIOR.SÚMUULA7/STJ. 
LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DANOS. REEXAME DO 
CONJUNTOFÁTICOPROBATÓRIO.SÚMULA7/STJ. INEXIGIBILIDADEDOTÍTULOEXECUTIVO.MATÉRIASDE DEFESA DO 741 DO 
CPC/1973 OFENSA A COISA JULGADA. FUNDEF. VERBAS PARA EDUCAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ESCRITO DA VERBA 
HONORÁRIA. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. EFICÁCIA 
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VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.205.946/SP. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO." 

Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal sequer conheceu da alegação relativa à impossibilidade de retenção de honorários 
advocatícios por parte do escritório contratado para o patrocínio da causa em favor do município de Paulista, assinalando que a matéria demandaria 
análise infraconstitucional, pelo que vedada em sede de recurso extraordinário (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.193/PE, interposto pela 
União - f. 1021). 

Aliado a este quadro delineado no bojo dos embargos à execução ajuizados pela União, tomou-se conhecimento da tramitação da 
ação civil pública nº 0819602- 30.2019.4.05.8300, também ajuizada pela União em face do município de Paulista e do escritório de advocacia 
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, onde pretendeu o reconhecimento judicial da nulidade e das diversas irregularidades do 
contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre ambos. 

Tal contrato foi o que possibilitou ao escritório o ajuizamento da ação 0011093-22.2014.4.05.8300 como representante do município 
de Paulista, de onde foi expedido o precatório PRC 1771127-PE. 

O feito contou com a intervenção do MPF como fiscal da lei, e ao cabo foi prolatada sentença de procedência, decretando-se a nulidade 
do ajuste, bem como de todos os atos dele decorrentes. 

Na oportunidade foi liberado o montante principal em favor do município de 
Paulista, mantendo-se o bloqueio, até o trânsito em julgado da sentença, apenas dos honorários contratuais em litígio (f. 1065). 
Em seguida, no âmbito do cumprimento de sentença, o juízo autorizou a liberação do montante integral em favor do município de 

Paulista, em julho de 2020 (f. 1074): 
"[...] oficie-se à Caixa Econômica Federal, banco depositário dos valores requisitados no PRC 1771127-PE, a fim de que libere o 

montante integral em favor do Município de Paulista/PE, sem prejuízo da possibilidade de posterior cobrança dos honorários contratuais, pelo Escritório 
de Advocacia MONTEIRO & MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, nas vias próprias, caso seja revertida a sentença prolatada naqueles 
autos." 

A decisão foi reiterada em duas oportunidades: 
"Considerando que a determinação deste Juízo foi expressa quanto ao levantamento do montante integral existente na conta, sem 

prejuízo da possibilidade de posterior cobrança dos honorários contratuais pelo Escritório de Advocacia MONTEIRO & MONTEIRO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS S/C, nas vias próprias, oficie-se à CAIXA para que libere o montante ainda existente na conta em favor do Município de Paulista/PE." 
(f. 1118) 

"Considerando que a determinação deste Juízo foi expressa quanto ao levantamento do montante integral existente na conta, e que, 
embora a Caixa informe que liberou o montante remanescente em 16.08.2020, a Certidão emitida pela secretaria do juízo atesta o contrário (Id. 15611884), 
defiro o pedido do exequente. 

Oficie-se, mais uma vez, à CAIXA para que libere o montante ainda existente na conta em favor do Município de Paulista/PE, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, ciente de que o descumprimento caracterizará a prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos do 
art. 14 do Código de Processo Civil, afigurando-se cabível a imposição de multa pessoal ao agente que deu causa ao ato no montante de 10% sobre o 
valor da causa. 

Ciente, ainda, a CAIXA acerca da não incidência de imposto de renda nessa operação." (f. 1136) 
O feito foi arquivado em seguida. 
De acordo com os elementos colacionados, em especial os últimos documentos remetidos pela Prefeitura de Paulista (extratos 

bancários e parecer jurídico da procuradoria) denota-se que, em que pese a autorização do juízo da 21ª Vara Federal para levantamento dos valores 
integrais do precatório PRC 1771127-PE pelo município, com a ressalva de não repassá-los ao escritório advocatício, uma vez de posse dos valores, a 
administração municipal ainda assim repassou parte deles ao escritório de advocacia MONTEIRO E MONTEIRO à guisa pagamento de honorários 
contratuais. 

Em outras palavras, segundo as informações prestadas pela nova gestão da Prefeitura de Paulista, a administração municipal levantou 
a integralidade dos precatórios e, extrajudicialmente, teria destinado parte deles ao mencionado escritório à guisa de honorários contratuais, portanto em 
clara ofensa à sentença judicial emanada na ação civil pública nº 0819602-30.2019.4.05.8300, no bojo da qual foi anulado contrato de prestação de 
serviços celebrado entre ambos. 

Neste ponto, é o caso de se avaliar a responsabilidade dos agentes públicos do município de Paulista que destinaram ao escritório de 
advocacia MONTEIRO E MONTEIRO as verbas recebidas por ocasião do precatório PRC1771127-PE, quando a Justiça Federal já teria anulado o 
contrato de prestação de serviço celebrado. 

Contudo, tal se insere nas atribuições dos Ofícios vinculados às matérias da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata dos atos 
de improbidade administrativa e conexos. 

Outrossim, considerando a tramitação da ação civil pública nº 0819602- 30.2019.4.05.8300, a qual já conta com a participação do 
Parquet como custos legis, cujo objeto se confunde com o destes autos no tocante à contratação do escritório de advocacia e recebimento de verbas do 
Fundef para pagamento de honorários, não subsiste razão para a continuidade deste Inquérito, haja vista que já se encontra submetida ao Poder Judiciário 
a pretensão relativa à anulação do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 

Porém, é o caso de encaminhar ao Ofício responsável pelo acompanhamento desta ação os documentos remetidos pela Prefeitura de 
Paulista e que dão conta de que, a despeito da anulação do contrato, o município teria pago ao escritório vultosa soma, para que se avalie a possibilidade 
de adoção de medidas no âmbito daquela ação, haja vista que tal conduta, em princípio, violaria frontalmente a sentença prolatada naquele processo. 

Sob outro ponto de vista, no que diz respeito à aplicação do restante das verbas recebidas pelo município de Paulista nas finalidades 
restritas à educação básica e valorização do magistério, não há nos autos elementos que apontem no sentido de que a municipalidade adotou ou adotará 
medidas que iriam de encontro aos termos da Recomendação nº 32/2016, expedida pelo MPF. 

Ao revés, a edilidade consignou a anuência com seus termos, no bojo dos quais, cumpre ressaltar, restou cristalizada a obrigação de 
que as verbas sejam destinadas às finalidades inerentes à educação básica e valorização do magistério. 

Neste viés, nada impede a instauração de Inquérito específico uma vez detectado pelos órgãos de auditoria, no caso o TCU, má 
aplicação ou desvio das verbas remanescentes por parte do município de Paulista, o que não se confunde com a manutenção de investigação quando não 
se verificam subsídios mínimos que a justifiquem. 
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Assim é que, em síntese, no que diz respeito ao contrato celebrado junto ao escritório de advocacia, a pretensão já se encontra 
submetida a juízo (sem prejuízo da averiguação, em procedimento próprio, da responsabilidade civil, em sede de improbidade administrativa, e da penal, 
por parte dos agentes públicos responsáveis pelo repasse). 

No que tange à verba remanescente, não há elementos nos autos que indiquem que o município a desviará, o que será constatado 
mediante auditoria contábil específica à medida que tais verbas forem direcionadas às suas finalidades. 

Por ora não restam diligências a serem implementadas no curso desta apuração. 
3. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil (art. 10 da Res. CNMP nº 23/07). 
Desnecessária cientificação de noticiante porquanto o feito foi instaurado em face de dever de ofício. 
À 1ª CCR para análise de homologação. 
Determino a remessa de cópia desta Promoção de Arquivamento, bem como do documento PR-PE-0006790/2021 (e respectivos 

anexos) ao 5º Ofício desta Procuradoria da República, para que proceda conforme julgar pertinente. 
Determino a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União em Pernambuco, preferencialmente pelo e-mail do Secretário do 

TCU em Pernambuco "lincollm@tcu.gov.br", comunicando-lhe o recebimento de verbas relativas aos precatórios PRC 1771127-PE e PRC 170798-PE 
pelo Município de Paulista, para que verifique a necessidade de instauração de processo de auditoria pertinente. 

Retornados os autos da 1ª CCR, em caso de homologação, determino a remessa de cópia desta promoção de arquivamento, bem como 
dos documentos PR-PE- 00006790/2021 e anexos e do processo nº 0011093-22.2014.4.05.8300 (PR-PE- 000012831/2021) ao Núcleo de Combate à 
Corrupção, a fim de que seja avaliada a possibilidade de instauração de procedimento com o objeto de apurar a responsabilidade dos agentes públicos da 
Prefeitura de Paulista que autorizaram o pagamento de verbas oriundas do precatório RC 1771127-PE e PRC 170798-PE em favor do escritório de 
advocacia MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS em contrariedade à sentença prolatada na ação civil pública nº 0819602-
30.2019.4.05.8300. 

Cumpra-se. 
 

JOÃO BERNARDO DA SILVA 
Procurador da República  

Em Substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00016035-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 292, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Ref: Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003371/2020-33 

 
Trata-se de procedimento instaurado a partir de representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão – SAC, 

noticiando possível inobservância da Lei nº 12.990/2014 no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica do ano 
de 2021(EA EAOAP 2021) da Força Aérea Brasileira – FAB. 

Inicialmente, constatado que o MPF do Distrito Federal firmara Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a União, do qual 
fizeram parte a AGU e os Comandantes das Forças Armadas, no bojo da Ação Civil Pública nº 0040614-42.2015.4.01.3400, que teve por objeto a 
observância da Lei nº. 12.990/2014, no âmbito dos processos seletivos para as carreiras militares, os autos foram declinados para a PRDF, por prevenção. 

Todavia, a Procuradora da República titular do 3º Ofício de Cidadania, Seguridade e Educação restituiu os autos por entender que o 
referido TAC "diz respeito apenas à obrigatoriedade das Forças Armadas aplicarem a Lei nº 12.990/2014 a seus concursos públicos e, conforme se 
verifica neste caso específico, a reserva foi prevista, sendo que o próprio representante indica que 'no edital é previsto 20% da reserva de vagas para 
negros'. Assim, não haveria prevenção da PRDF para a acompanhar a efetividade da norma em relação a todos os concursos promovidos pelas Forças 
Armadas, consoante seu entendimento”. (CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO GABPR28-AM – PR-DF-00095178/2020). 

Compulsando-se o edital do concurso em tela, verificou-se que, no item 2.4.1, consta expressamente a reserva de 20% das vagas para 
candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, reconheceu-se ser, de fato o caso de apuração de eventual violação à regra 
editalícia no caso concreto, cuja apuração deve ocorrer em autos autônomos. 

Instado a se manifestar sobre os termos da representação e, especificamente, sobre o quantitativo de candidatos selecionados para o 
cargo de oficial jurídico e quantos foram convocados para preenchimento das vagas reservadas para negros e pardos, o Comando da 
Aeronáutica/Comando Aéreo do Nordeste informou: 

1) o concurso em questão se refere processo seletivo do EAOP e não a seleção para cargos de oficiais temporários da FAB; 2) trata-
se do preenchimento do quadro de oficiais de apoio disciplinado pela Lei n.º 12.797, de 4 de abril de 2013; 3) o Edital em comento está em total 
conformidade com o que prevê a Lei nº 12.990/14; 4) candidatos excedentes não têm direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito, 
conforme já assentado pelo STF; 5) foram selecionados para as demais etapas do certame (Concentração Intermediária), para o cargo de Serviços 
Jurídicos, 12 (doze) candidatos, sendo que dentre esses, 4 (quatro) faltaram; 6) dos candidatos convocados que compareceram, apenas 6 (seis) foram 
aprovados na etapa da Inspeção de Saúde e a próxima etapa a ser executada é o Teste de Avaliação de Condicionamento Físico (TACF); 7) ao final das 
etapas do certame, serão selecionados para matrícula no curso apenas 2 (dois) candidatos para o cargo de Oficial Jurídico, não havendo, por este motivo, 
a previsão de reserva de vagas para negros ou pardos. 

É o relatório. 
A representação ora posta em análise discute suposta irregularidade em concurso da FAB, referente ao preenchimento de quadro de 

oficiais de apoio. Destaca o representante que o certame busca burlar a lei de cotas raciais ao prever número de vagas inferior ao número mínimo para a 
reserva – três, mas convocar quantidade maior de candidatos para as próximas fases da seleção – quinze. Alega que, pelo número de convocados, deveria 
ser aplicada a reserva de 3 vagas para candidatos negros (20%). 

Da análise dos fatos narrados na representação e das justificativas apresentadas pelo Comando da Aeronáutica, assim como da 
distribuição de vagas constantes no Edital do Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica do ano de 2021 (IE/EA 
EAOAP 2021), é possível antever que a reserva de vagas para pessoas com deficiência foi aplicada de acordo com a legislação pátria -  Lei nº 12.990/14 
(art. 1º e §1º), in verbis: 
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"Art. 1º. Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades 
de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. 

§ 1º. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)." 
(grifado) 

Diante da disposição legal expressa, constata-se que serão reservadas vagas para candidatos negros apenas quando o número de vagas 
oferecido pelo concurso público for igual ou superior a 3 (três). 

Da dicção legal, é certo que a reserva será aplicada em relação ao número de vagas oferecido no certame, por cargo, e não tomando 
por parâmetro a quantidade de candidatos convocados para cada uma das fases, como almeja o representante. Conforme esclarecido pelo Comando, 
foram convocados para a segunda fase os doze candidatos melhor classificados, mas, em se tratando de etapas eliminatórias, ao final, apenas dois 
candidatos serão selecionados para o preenchimento das vagas oferecidas, no caso específico do cargo de Oficial Jurídico. 

Observa-se que os itens 4.1.1 e 4.1.2 das instruções do EAOAP 2021 preveem as etapas do certame e confirmam o seu caráter 
eliminatório: 

“4.1.1 Este Exame será constituído das seguintes etapas: 
a) Provas Escritas; 
b) Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP); 
c) Parecer da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), para candidatos militares da Aeronáutica; 
d) Inspeção de Saúde (INSPSAU); 
e) Exame de Aptidão Psicológica (EAP); 
f) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); 
g) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); 
h) Validação Documental. 
(…) 
4.1.3 O Exame é de âmbito nacional. A etapa das Provas Escritas, além de eliminatória, possui caráter classificatório. A VDBP, o 

parecer da CPO, a INSPSAU, o EAP, o TACF, a PPO, o PHC e a Validação Documental são etapas eliminatórias.” (grifado). 
Em consulta à página do concurso, também foi possível confirmar que nos procedimentos finais da seleção, na Convocação para 

Concentração Final e Habilitação à Matrícula, em 10/02/2021, apenas dois candidatos ao cargo de Oficial Jurídico foram efetivamente convocados[1]. 
Não se discute que a reserva de vagas deve abranger não apenas os cargos vagos existentes quando da abertura do concurso, mas 

também as vagas que vierem a surgir ou forem criadas, no curso do seu prazo de validade. Tratando-se, pois, de condição necessária para a efetividade 
da norma. 

Assim, correto é que a reserva seja aplicada também aos cargos para os quais não há oferta imediata de vagas no edital, mas a formação 
de cadastro de reserva. Dessa forma, o percentual de vagas reservadas deve incidir sobre o total de vagas que venham a ser oferecidas, em cada cargo, 
durante o prazo de validade do certame e independente de se tratar de vaga nova ou decorrente de vacância, garantindo a plena acessibilidade das pessoas 
as quais se destina a reserva legal dos cargos públicos. 

Ocorre que, in casu, não se está diante de seleção para a formação de cadastro de reserva. De maneira que a previsão editalícia mostra-
se em consonância com a lei uma vez que não há a previsão de vagas superiores a três para nenhum dos cargos oferecidos. 

Não se desconhece a resistência das Forças Armadas para a aplicação das reservas de vagas para candidatos negros e pardos em seus 
concursos. Tanto assim que o MPF precisou ingressar com a Ação Civil Pública nº 0040614-42.2015.4.01.3400, para obrigar a observância da Lei nº. 
12.990/2014, no âmbito dos processos seletivos para as carreiras militares. 

Vê-se, contudo, que em observância ao TAC firmado no bojo da referida ACP, a própria Aeronáutica já disciplinou neste certame 
reserva de vagas para candidatos negros e pardos (item 2.4.1), no que pese o número de vagas oferecidas seja insuficiente para a efetiva aplicação da 
cota, no caso concreto. 

Ademais, a reserva para negros é uma experiência nova na Administração Pública, fruto de uma previsão legal recente e que não é 
objeto de regulamentação específica. Assim, é compreensível que o aprimoramento por parte das bancas organizadoras e instituições contratantes se dê 
com o passar do tempo, devendo prevalecer o bom senso e a proporcionalidade na aplicação da lei. 

No caso presente, não é razoável supor a má-fé da Aeronáutica na organização da seleção com vistas a oferecer número inferior de 
vagas para burlar a lei e deixar de aplicar a cota. Apenas a conduta reiterada nesse sentido seria capaz de demonstrar eventual intenção de fraude e 
verdadeiro descumprimento ao TAC firmado e homologado judicialmente. 

No caso especificamente do EAOAP 2021, portanto, não é possível afirmar a ocorrência de irregularidades com vistas ao não 
cumprimento da Lei nº. 12.990/2014, uma vez que o edital previu a regular reserva de vagas e a fixação do número de vagas ofertado. Embora não se 
tenha previsto o número mínimo de vagas para a classificação de candidatos cotistas, tal definição se encontra no âmbito da discricionariedade 
administrativa, baseada na necessidade do serviço, conveniência e oportunidade a critério do administrador. 

Ante o exposto, por não vislumbrar ilegalidade nos fatos noticiados, não havendo interesse de agir que legitime a propositura de ação 
civil pública pelo Parquet Federal, decido pelo ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução CSMPF 
nº 87/2006, devendo a DICIV: 

i) informar ao representante, cientificando-o da previsão constante do art. 17, § 3º; 
ii) encaminhar os autos a (citar a Câmara), com ou sem recurso, no prazo estipulado no § 2º, do art. 17, da Resolução CSMPF nº 87, 

de 2006. 
 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00016084-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 294, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 
Inquérito Civil nº 1.26.000.003205/2018-12 
 

Cuida-se de inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar notícia de irregularidades relacionadas ao comércio ambulante 
irregular e uso de entorpecentes nas estações do Metrô do Recife (Metrorec/CBTU). 
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A notícia, inicialmente remetida ao Ministério Público do Estado de Pernambuco - por se tratar, a Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), de uma sociedade de economia mista à época -, deu causa à instauração do feito nº 2018/943386, no âmbito da Promotoria de Justiça 
de Defesa do Direito Humano ao Transporte na Região Metropolitana do Recife/PE. 

No curso daquele procedimento, a União das Entidades Comunitárias de Jaboatão noticiou outras irregularidades que passaram a 
integrar o objeto do feito, a saber, falta de segurança, deficiência de limpeza/higiene, problemas na capinação do entorno, ausência de organização dos 
ambulantes, falta de agentes na Estação Jaboatão Centro que, por sua vez, deu causa a desrespeito aos acessos das rampas de embarque/desembarque e 
usuários que ingressam nos transportes sem pagar passagem. 

Em razão da superveniente mudança da natureza estatutária da CBTU - passando a ser empresa pública federal, remeteu-se novamente 
o feito ao MPF, bem como os autos nº 2018/295664, referentes especificamente à atuação de ambulantes no referido local. 

Como providência instrutória inicial, requisitaram-se informações atualizadas sobre: i) os dados sobre a segurança no Metrô do 
Recife/PE, tais como número de seguranças efetivos/terceirizados, número de rondas, número de postos fixos de vigilância em cada estação, número de 
abordagens/mês, entre outros dados que reputar relevantes; ii) a média mensal de ambulantes autuados em atividade informal dentro e fora dos vagões 
em 2018; iii) a média mensal de usuários de entorpecentes abordados e encaminhados para autoridade policial; iv) quais as novas ações programadas 
para combate do comércio informal no Metrô do Recife/PE; v) se havia, naquele momento, escadas rolantes e elevadores quebrados ou sem 
funcionamento; vi) o horário de funcionamento dos canais da Ouvidoria, a média mensal de reclamações recebidas pela Ouvidoria e o tempo médio de 
resposta ao usuário; vii) quais medidas seriam adotadas para manutenção da limpeza e capinação do entorno das estações (Documento 12). 

Aportou novo expediente da União das Entidades Comunitárias de Jaboatão/PE (Ofício nº 29, de 3 de setembro de 2018), remetido a 
este órgão ministerial pelo Ministério Público de Pernambuco, pelo qual a referida comunidade relatava que a precariedade no atendimento prestado pelo 
Metrô do Recife/PE (Metrorec) persistia, embora tenha sido verificada a realização de capinação no entorno das estações e na extensão do percurso das 
linhas, com utilização de substância tóxica com possível prejuízo ambiental, bem como a existência de acumulo de lixo próximo às estações Floriano e 
Coqueiral (sentido Recife) (Documento 15). 

Em resposta (Documento 18), a CBTU encaminhou os seguintes esclarecimentos: 
a) possui 129 profissionais da Segurança Pública Ferroviária e 148 terceirizados, sendo as rondas realizadas durante as 24 horas do 

dia, com um posto fixo por estação e 1.300 abordagens no período de janeiro a outubro de 2018; 
b) média mensal de 130 ambulantes autuados em atividade informal dentro e fora dos vagões no período de janeiro a outubro de 

2018; 
c) média mensal de 2,6 usuários de entorpecente abordados e encaminhados para a autoridade policial, no período de janeiro a outubro 

de 2018; 
d) há a realização diária de rondas ostensivas e preventivas com o policiamento ferroviário, o posicionamento de toda vigilância 

terceirizada nas plataformas e estratégias de mobilidade/visitas nas estações pelo policiamento ferroviário e, em conjunto com a 2ª Sessão da PM-PE, a 
fim de coibir o tráfico de entorpecentes; 

e) no 2º semestre do corrente ano, foi entregue pela empresa Avantia-Tecnologia e Engenharia S/A, todo o sistema de vídeo 
monitoramento composto por 1.380 câmeras instaladas nas estações (plataformas, bloqueios, saguões área livre e pagas, bilheterias e sala de Coordenação 
de Estação que disponha cofre para arrecadação de valores de bilheteria, pátios de manobras e trens (que serve como rota de fuga para ambulantes e 
meliantes que causam transtornos ao sistema, oficina do Centro de Manutenção de Cavaleiro, Werneck e Cajueiro Seco, estacionamento do EOA, CMC 
e da subestação Recife; 

f) todas as câmeras são monitoradas 24 horas pela central de videomonitoramento localizada no térreo do EOA, que está interligada 
com os órgãos de segurança pública do Estado de Pernambuco (CIODS, CICCP, Corpo de Bombeiros e SDS); 

g) possui 24 escadas rolantes e 19 elevadores em todas as estações do sistema, e, por sua vez, 28 estações das quais 14 possuem 
escadas e elevadores (as demais têm rampas de acesso; 

h) em todas as estações, pelo menos um equipamento está disponível, seja elevador ou escada rolante, e a paralisação de alguns se 
deve a ações de requalificação, manutenção periódica ou corretiva, a exemplo de equipamentos situados nas estações de Joana Bezerra, Camaragibe, 
Recife, Tancredo Neves, Cajueiro Seco e Cosme e Damião; 

i) além dos contratos de manutenção preventiva e corretiva, a CBTU está investindo R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 
reais) na modernização e adequação dos elevadores às normas de acessibilidade, com referência a lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como em 
atenção a Norma ABNT NBR NM 313/2008; 

j) o horário de funcionamento dos canais de Ouvidoria é de segunda à sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, exceto feriados, 
com uma média mensal de 72 demandas e tempo médio de resposta de 8 dias; 

k) a STU/REC possui três contratos de terceirização, com dedicação exclusiva de mão de obra, para limpeza e conservação das 37 
estações das linhas Centro, Sul e Diesel, totalizando 161 colaboradores; 

l) na Gerência Regional de Manutenção, tem-se contrato de terceirização para as atividades de roço e capinação no entorno das 
estações quando a atividade se faz necessária. 

Expediu-se novo ofício à CBTU, requisitando informações atualizadas sobre a conclusão dos reparos acima indicados nas escadas 
rolantes, bem como novos esclarecimentos sobre as medidas concretas que viriam sendo adotadas no tocante à inibição do comércio informal dentro dos 
vagões dos metrôs, para além do procedimento desenvolvido nas plataformas e demais dependências das estações (Documento 22). 

Por meio da Carta nº 101/GOJUR/STU-REC/2018 (Documento 24), a CBTU informou que: i) as previsões de reparo das escadas 
rolantes e elevadores das estações do metrô dependem do grau de complexidade do problema e da disponibilidade do material da empresa contratada 
para a realização dos consertos; ii) por vezes, a complexidade do reparo pode causar o alongamento do prazo de execução, citando a existência de tabela 
discriminatória dos defeitos e da previsão de liberação dos equipamentos; iii) são realizadas rondas frequentes tanto no interior das composições como 
nas plataformas das estações do metrô e nas demais áreas de atuação dos ambulantes; iv) vem dando muita ênfase ao combate ao comércio informal 
dentro de suas dependências, mas tem sofrido severos cortes orçamentários. 

Anexaram-se aos autos arquivos de vídeo, encaminhados pelo MPPE, que mostram a atuação da PM/PE e da DIRCON para a retirada 
de ambulantes do sistema metroviário (Anexo 4 - PR-PE-00047191/2018). 

Instada a apresentar a tabela citada no último expediente (Documento 26), a CBTU remeteu a lista das escadas rolantes/elevadores 
com defeito e o prazo estimado para solução de cada equipamento (Documento 29). 
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Sobrestou o feito até 25 de fevereiro de 2019 (Documento 30), quando, então, requisitaram-se informações atualizadas sobre: i) o 
funcionamento das escadas rolantes/elevadores defeituosos (com detalhamento dos problemas e estimativa de solução); ii) o resultado das ações de 
combate ao comércio informal/usuários de entorpecentes realizadas nos últimos trinta dias (Documento 32). 

Juntou-se cópia do Ofício nº 078/2019, por meio do qual o MPPE, em razão de declinação de atribuição, remeteu o Auto nº 
2019/43039, cujo objeto consiste em apurar notícia de dificuldades de acessibilidade na Estação Largo da Paz do Metrô do Recife, a qual estaria com 
escada rolante e elevador inoperantes, impossibilitando o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção (Documento 33). 

Por meio da Portaria nº 47/2019, a signatária consignou a suficiência dos esclarecimentos prestados pela CBTU quanto às notícias de 
deficiência de limpeza/higiene e de capinação do entorno, nos termos da Carta nº 091 JOGUR/STU-REC/2018, determinando a conversão dos autos em 
inquérito civil, com o escopo de apurar notícia de existência de comércio ambulante irregular, uso de entorpecentes nas estações e de escadas rolantes e 
elevadores defeituosos/inoperantes no Metrô do Recife (Metrorec/CBTU) (Documento 39). 

Juntou-se cópia de decisão proferida no PP nº 1.26.000.002389/2016-31, que determinou a restituição daqueles autos ao 9º Ofício 
para análise das irregularidades sobre o funcionamento de escadas rolantes e elevadores no âmbito do Metrô do Recife, dada a sua prevenção decorrente 
da prévia tramitação da NF nº 1.26.000.002233/2015-70 (Documento 41.1). 

Em atenção ao pedido de reunião formulado pela União das Entidades Comunitárias do Jaboatão - II Distrito (Documento 42), e 
considerando o teor do Despacho nº 7585/2019 (Documento 47), designou-se o dia 6 de junho de 2019 para sua realização. Além disso, determinou-se a 
remessa de cópia dos autos ao 9º Ofício da PRPE, para que lá fossem adotadas as medidas cabíveis com relação à notícia de irregularidades no 
funcionamento das escadas rolantes e elevadores no Metrô do Recife, alterando-se o objeto deste inquérito civil (Documento 51). 

Findo o sobrestamento determinado portaria de instauração de IC, requisitaram-se informações atualizadas sobre a regularização de 
cada uma das falhas nos elevadores e escadas rolantes, apontadas na Carta nº 032 - GOJUR/STU-REC/2019, bem como esclarecimentos detalhados sobre 
o resultado das ações de combate ao comércio informal e de usuários entorpecentes, realizadas no último mês (Documento 52). 

Em resposta à requisição ministerial (Documento 59), em 5 de junho de 2019, a CBTU informou que: 
a) tem atuado semanalmente de modo estratégico em todo o sistema para minimizar o comércio informal de ambulantes e o uso de 

entorpecentes; 
b) nos últimos 30 (trinta) dias, 45 (quarenta e cinco) casos de comércio informal foram registrados no sistema; 
c) apenas 1 (um) caso de uso de entorpecentes foi registrado, não tendo havido encaminhamento do usuário à delegacia em virtude 

da pequena quantidade apreendida; 
d) tem recebido apoio das Delegacias de Cavaleiro, 12º Batalhão da Polícia Militar, 2ª Seção da PM e Polícia Civil no combate a tais 

delitos; 
e) foi posicionado vigilante nas plataformas das estações, das 5:00 às 23:00, a fim de coibir as ocorrências envolvendo ambulantes e 

outras de segurança pública; 
f) foi inaugurada central de videomonitoramento com 1.380 (mil, trezentos e oitenta) câmeras, as quais foram instaladas ao longo do 

sistema desde fevereiro de 2018 e são monitoradas vinte e quatro horas, por operadores em escala de revezamento, pelo Centro de Controle e 
Monitoramento. 

Instada a informar sobre os avanços obtidos a partir do monitoramento noticiado no último expediente, bem como para esclarecer, 
detalhadamente, o resultado das ações de combate ao comércio informal e de uso de entorpecentes no Metrorec (Documento 72), a CBTU apresentou a 
Carta nº 111/STU-REC/2019 (Documento 74), contendo os seguintes dados: 

a) em abril do corrente ano, a Administração Central da empresa, através do MEMO/010-2019/DP-Circular, do Decreto nº 9.741/2019 
e do Ofício nº 029/2019/SPO/SECEX-MDR, o orçamento inicial aprovado pela LOA foi reduzido em 50%; 

b) consequentemente, a CBTU está executando ações junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério do Planejamento 
para tentar restabelecer o seu orçamento; 

c) o sistema de monitoramento, por meio de câmeras de alta resolução, tem sido eficaz na identificação e municiamento de 
informações para os inquéritos policiais; 

d) contudo, devido ao quadro operacional reduzido, a atuação preventiva não tem surtido o resultado esperado; 
e) estudam-se alternativas para melhorar o monitoramento preventivo; 
f) também estão em andamento tratativas para que a equipe de monitoramento do Ciods efetue o treinamento do pessoal da CBTU; 
g) nos últimos 30 dias, em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos, realizou-se ação na Estação e Terminal Integrado de 

Afogados, onde foram apreendidas grandes quantidades de mercadorias sem comprovação de origem e drogas; 
h) a CBTU está em negociação com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para a formalização de um convênio para a atuação 

da Polícia Militar no sistema metroviário; 
i) a CBTU está negociando com a Prefeitura do Recife a formalização de um convênio para a apreensão de mercadorias. 
Sobrestou-se o feito por mais sessenta dias (Documento 76). Após, provocou-se a CBTU para que: i) esclarecesse detalhadamente o 

resultado das ações de combate ao comércio informal e de usuários entorpecentes, realizadas nos últimos sessenta dias; ii) informasse sobre a eventual 
formalização de convênio com a SDS/PE para a atuação da Polícia Militar no sistema metroviário, bem como sobre a formalização de convênio com a 
Prefeitura do Recife para a apreensão de mercadorias roubadas; iii) informasse a atual situação das escadas rolantes e elevadores das estações do Metrô 
do Recife/PE (Documento 82). 

Em resposta, a CBTU relatou o que segue (Documento 84): 
a) dispõe de 129 (cento e vinte e nove) funcionários da segurança pública ferroviária (quadro próprio) e 148 (cento e quarenta e oito) 

seguranças patrimoniais terceirizados; 
b) o efetivo acima é dividido em escalas, com 37 (trinta e sete) estações e 7 (sete) subestações de energia, oficinas e 72 (setenta e 

dois) quilômetros de via; 
c) há forte deficiência de pessoal, o que dificulta a tarefa de combate aos comerciantes informais e tráfico de entorpecentes; 
d) todavia, com ajuda do sistema de monitoramento eletrônico (que detém 1300 câmeras de alta resolução), tem-se conseguido realizar 

130 (cento e trinta) abordagens por mês de ambulantes, autuados no sistema, bem como de 3 (três) usuários de entorpecentes; 
e) os números apresentados são os mesmos durante todo ano, ante a imutabilidade do orçamento; 
f) a CBTU vem se empenhando em demonstrar à União a insuficiência do orçamento e buscando alternativas para melhorar a 

fiscalização e autuação dos ambulantes e usuários de entorpecentes; 
g) estão em andamento as tratativas para formalização de convênio com a SDS, visando à atuação da PM no sistema metroviário. 
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Fixou-se novo prazo de acautelamento de sessenta dias (Documento 86), findo o qual se requisitaram informações à CBTU sobre: i) 
o resultado das ações de combate ao comércio informal e de usuários entorpecentes, realizadas durante esse período, discriminando-se o quantitativo e 
tipo de abordagens realizadas; ii) a eventual formalização de convênio com a SDS/PE para a atuação da Polícia Militar no sistema metroviário, bem como 
sobre a formalização de convênio com a Prefeitura do Recife para a apreensão de mercadorias roubadas (Documento 92). 

Por meio da Carta nº 014/GOJUR/STU-REC/2020 (Documento 94), a CBTU informou que: i) devido ao baixo efetivo de pessoal 
disponível, realiza estratégias diárias em locais pontuais no sistema metroviário; ii) nos últimos 60 (sessenta) dias, houve três ações de recolhimento de 
mercadorias do comércio informal, bem como não houve registro de ocorrência com relação aos usuários de entorpecentes, mas tão somente abordagem 
preventiva; iii) o convênio com a SDS/PE está em fase de implementação, por meio do Documento 4399102/2019/GGPPESDS, aguardando apenas 
alguns detalhes para o início das atividades; iv) a formalização de convênio com a Prefeitura do Recife está em andamento. 

Aguardou-se o decurso de mais sessenta dias (Documento 95), quando, então, a companhia foi instadas a informar sobre o início da 
vigência dos referidos convênios e, caso ainda não tivessem sido celebrados, o prazo previsto para sua conclusão (Documento 101). 

Sobre o convênio com a SDS/PE, a previsão de início da vigência teria sido definida para o dia 4 de janeiro de 2021, tendo sido 
finalizadas as tratativas junto à Polícia Militar e sido iniciado o treinamento (Documento 102). 

Ante a ausência de informações específicas sobre o segundo convênio, indagou-se a empresa sobre a existência de tratativas com a 
Prefeitura do Recife para a celebração de convênio para a apreensão de mercadorias roubadas, bem como sobre a conclusão do treinamento e efetiva 
operacionalização do convênio firmado com a SDS/PE para atuação da Polícia Militar no sistema metroviário (Documento 107). 

Em resposta, a CBTU apresentou a Carta nº. 010/GOJUR/STU-REC/CBTU/2021 (Documento 111), informando que: i) o convênio 
para atuação da Polícia Militar no sistema metroviário está em plena operacionalização desde 5 de janeiro de 2021, sendo realizadas mensalmente novas 
turmas de treinamento, a depender da disponibilidade de apresentação do BPCHOQUE; ii) ainda aguarda a aprovação pela Prefeitura Municipal do Recife 
da minuta de convênio para apreensão de mercadorias roubadas. 

É o que se põe em análise. 
Após regular instrução, verifica-se a adoção de diversas providências por parte da CBTU para correção dos problemas identificados 

no sistema metroviário do Recife/PE referentes ao comércio ambulante irregular e uso de entorpecentes. 
A despeito das dificuldades asseveradas pela companhia de deficiência de pessoal e de carência de recursos, que dificultam a tarefa 

de combate a tais práticas, a partir da realização de estratégicas diárias em locais pontuais e da ajuda do sistema de monitoramento eletrônico - que detém 
cerca de 1.300 (um mil e trezentas) câmeras de alta resolução -, ampliou-se a eficácia das ações de fiscalização da empresa, com a realização de 130 
(cento e trinta) abordagens por mês de ambulantes. 

Além disso, já no ano de 2020, por meio da Carta nº 014/GOJUR/STU-REC/2020, a companhia afirmou não haver novos registros 
de ocorrência com relação aos usuários de entorpecentes, mas tão somente abordagem preventiva. 

Por fim, a CBTU firmou convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de Pernambuco, para atuação da Polícia 
Militar no sistema metroviário, que se encontra em plena operacionalização desde 5 de janeiro de 2021, com formação mensal de novas turmas de 
treinamento. 

Tratativas com a Prefeitura Municipal do Recife também vêm sendo conduzidas para celebração de convênio destinado à apreensão 
de mercadorias roubadas, com minuta submetida à aprovação da edilidade municipal. 

Assim, atingiu-se o escopo desta apuração, tornando desnecessária a manutenção deste feito, sem prejuízo da eventual instauração de 
novo procedimento, em caso de mudança deste cenário fático. 

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

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) noticiante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 
havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 17, § 1º). 

No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, encaminhem-se os autos à 1ª CCR/MPF, no prazo estipulado no § 
2º do art. 17 da Resolução CSMPF nº 87, de 2006, para revisão. 

 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00015904-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 302, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.000909/2021-39. (RESOLUÇÃO CNMP Nº 
174/2017). 
 

Cuida-se de notícia, formulada por KLEBER FERNANDO CAMPOS FREIRE, de suposto descumprimento da Lei nº 13.726, de 8 
de outubro de 2018, pela Caixa Econômica Federal (Agência nº 4815), decorrente da exigência de apresentação de cópia e documento original com foto 
para levantamento de alvarás judiciais; além da recusa de extrair cópia na agência, quando o beneficiário apresentar apenas o documento original. 

O noticiante trouxe ao conhecimento do MPF os seguintes fatos: 
Descrição 
Solicito que o MPF provoque o Banco, que é uma Empresa Pública e, sendo pertencente à Administração Pública indireta, submete-

se à lei 13.726/2018, a ratificar a exigência de portar cópia do documento de identificação pessoal do usuário, e ainda indicar o número da norma, o 
veículo e a data de sua publicação. 

Trata-se de reclamação contra a gerência da agência 4815 da Caixa Econômica Federal - CEF, que na verdade é um posto avançado 
dentro de um prédio do poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 

Sou Advogado e na manhã de 17/03/2021 me dirigi até a agência portando 02 alvarás para levantamento de valores, ambos impressos 
em via física (apesar de terem sido gerados e assinados eletronicamente), entrei, fui atendido, e os alvarás carimbados por uma funcionária, porém qual 
foi a minha surpresa quando a mesma informou que não seria possível dar continuidade ao atendimento, vez que, eu não tinha levado uma cópia de um 
documento pessoal com foto. 

De pronto saquei minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, válida em todo o território nacional, além de informar ter a 
CNH e o Título de eleitor em formato digital no aparelho celular. Alternativamente, solicitei que a funcionária tirasse uma fotocópia na copiadora 
imediatamente atrás dela, porém, a mesma disse que a gerente não permitiria tal expediente. 
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O resultado foi a frustração por me deslocar, perder meu tempo, e ao final, não sucesso na minha demanda, isto por conta de uma 
exigência descabida da aprey da cópia de um documento quando eu portava o original, e mais, ao solicitar uma mísera fotocópia à instituição, esta foi-
me negada. 

Em anexo, como prova material, a foto do informe afixado no átrio da agência, com menção à exigência descabida e redundante. 
Como providência preliminar, no intuito de aferir a viabilidade e conveniência da instauração do procedimento próprio, nos termos 

do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução CNMP nº. 174, de 4 de julho de 2017, expediu-se ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal em 
Pernambuco, solicitando pronunciamento sobre os fatos noticiados, especialmente acerca da notícia de exigência indevida de cópia do documento original 
para levantamento de alvará judicial, bem como a recusa de extração de cópia pela agência, quando o beneficiário do alvará apresentar apenas o 
documento original, informando-se as eventuais providências adotadas em relação aos fatos em questão (Documento 7). 

Em resposta, por meio do Ofício nº 4572/2021/CIACV (Documento 12), a CEF apresentou os seguintes esclarecimentos: 
a) a exigência de retenção de cópia de documento de identificação para o levantamento de alvará judicial apresentado fisicamente em 

agência é necessária para a comprovação da regularidade da operação, em momento futuro, montagem e preservação de dossiê sobre o pagamento, 
verificação de eventuais fraudes, prestação de contas da operação ao Tribunal de Justiça etc.; 

b) em outras duas oportunidades recentes, o noticiante havia apresentado o alvará apenas de forma eletrônica, no celular, tendo sido 
feitas concessões em seu favor, com a impressão do alvará após consulta no sítio eletrônico do TJPE e extração de cópia dos documentos necessários; 

c) informou-se ao advogado da excepcionalidade daquele tratamento, em face do tempo gasto para realização dessas providências, e 
ele havia se comprometido a apresentar a documentação nos termos orientados nas próximas vezes, o que não ocorreu; 

d) no dia 17 de março de 2021, solicitou-se ao cliente cooperação com as regras para atendimento, considerando a redução de 50% 
(cinquenta por cento) do quadro efetivo dos empregados em regime presencial da unidade (apenas três), orientando que o mesmo ou utilizasse a plataforma 
da OAB para o levantamento de seu alvará (de forma totalmente digital e sem a necessidade de comparecimento presencial, se mostrando um meio até 
mais seguro, econômico e adequado, em tempos de pandemia), ou que o mesmo apresentasse o alvará de forma física acompanhado de cópia e original 
de sua OAB, ou outro documento de identidade válido; 

e) diferentemente do que sugere o noticiante, não houve surpresa com a atitude da empresa pública, pois não lhe foi requerido nada 
além do razoável para o seu próprio atendimento, estando tais orientações afixadas em informativos visíveis aos clientes e tendo-lhe sido exaustivamente 
explicadas nas oportunidades anteriores; 

f) não se discute, numa situação isolada de um cliente, o valor intrínseco de uma cópia, ou falta de boa vontade, mas a atitude da 
CAIXA se respalda em repetição de comportamentos já explicados de forma polida e contextualizada em oportunidades anteriores. Acontece que, 
extrapolando-se para milhares de operações de levantamento de alvarás no país inteiro, os custos financeiros podem passar a ser relevantes e, mais do 
que, os custos de tempo e disponibilidade de empregados, ainda mais no contexto de uma pandemia, são enormes. Para efetuar uma cópia, ou gerar um 
alvará por meio de consulta ao site do Tribunal, perde-se tempo valioso para o cumprimento dos alvarás e atendimento de todos os clientes em fila, 
reduzindo-se a produção diária da agência etc.. 

É o que se põe em análise. 
Em 8 de outubro de 2018, foi publicada a Lei nº 13.726, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. Confira-se: 
Art. 1º Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto 
para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. (...) 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é 
dispensada a exigência de: 

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de 
identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar 
a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo; 
IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida 

por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade 
funcional expedida por órgão público; 

V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura; 
VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque. 
§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. 
§ 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento 

comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, 
ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes de Poder da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município não poderão exigir do 
cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo Poder, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

I - certidão de antecedentes criminais; 
II - informações sobre pessoa jurídica; 
III - outras expressamente previstas em lei. 
Em suma, busca-se a desburocratização da relação entre cidadão e Estado, na prestação de serviços, mediante a dispensa de certas 

exigências documentais supérfluas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude. 
No caso em concreto, o noticiante queixou-se da exigência de apresentação de cópia de documento de identificação e de alvará 

impresso para seu levantamento presencial em agência da Caixa Econômica Federal, pois, segundo ele, iria de encontro aos preceitos da lei citada. 
A empresa pública ressalta, porém, a necessidade de retenção de cópia dessa documentação para a comprovação da regularidade da 

operação, em momento futuro, montagem e preservação de dossiê sobre o pagamento, verificação de eventuais fraudes, prestação de contas da operação 
ao Tribunal de Justiça etc. 

De fato, sopesando-se os dois lados, conclui-se que é razoável e proporcional que o cidadão disponha de cópia do alvará impresso e 
de documento de identificação para tais fins, o que, vale ressaltar, não implica em ônus excessivo ao interessado - já que de fácil obtenção, inclusive na 
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própria repartição pública onde a agência da CEF em questão opera -, em prol da higidez do processo de levantamento de alvarás, para formação dos 
respectivos dossiês, investigação de fraudes e prestação de contas. 

Além disso, a CEF admite o levantamento virtual dos alvarás, por meio da plataforma da OAB, de forma totalmente digital, 
salientando ser um meio até mais seguro, econômico e adequado, inclusive em tempos de pandemia, que restringem o quadro efetivo de funcionários em 
atendimento presencial. 

Desse modo, considerando as justificativas apresentadas, não se vislumbra abusividade na conduta adotada pela CEF, não se 
configurando lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, a justificar a instauração de procedimento apuratório. 

Assim, determino o arquivamento liminar desta notícia de fato, com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017 - CNMP. 
Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) representante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 

havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 4º, § 2º). No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, 
arquivem-se estes autos, nos termos do art. 5º da citada resolução. 

 
CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00001880-2021| 

PORTARIA N° 5, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000070/2020-75. 
 

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; 

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 conforme o Doc. 81, a Anvisa, em resposta ao Ofício n° 13137/2020, relatou que os projetos da Universidade de 
São Paulo - Escola Politécnica e Fundação Universidade de Caxias do Sul possuem autorização para a produção em série de respiradores mecânicos, e 
acerca dos projetos desenvolvidos pela Fundação Coppetec e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, informou que se encontravam em exigência, 
aguardando seu efetivo cumprimento. 

Considerando que em resposta ao Ofício n° 13143/2020, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo informou que o Processo 
Administrativo n° 7633/2020, que tem como objetivo a aquisição de máscaras faciais para a área Covid-19, encontrava-se em fase de alcance de certidões 
de regularidade fiscal da empresa a ser contratada; (Documento 83) 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo relatou ainda que firmou uma cooperação técnica com a Secretaria de 
Estado de Saúde, sendo contratados, via Hygea, 07 médicos intensivistas, 06 enfermeiros plantonistas, 01 enfermeiro diarista, 36 técnicos de enfermagem 
plantonistas, 01 técnico de enfermagem diarista e 06 fisioterapeutas; 

Considerando que o Ofício n° 13148/2020, constante no Doc. 78, expedido ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia da UFRJ, que reiterou os Ofícios n° 545/2020, 806/2020 e 906/2020, não foi respondido e seu prazo encontra-se expirado; 

Considerando que o Ofício n° 13146/2020, presente no Doc. 77, expedida à Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, que reiterou os Ofícios n° 546/2020, 807/2020 e 997/2020, não foi respondido e seu prazo está expirado; 

Considerando que a Anvisa informou que não foi localizado nenhum pedido de regularização de Ventiladores Pulmonares, por 
projetos de institutos universitários, como a Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal Fluminense; 

Considerando a necessidade de obter informações acerca do andamento do Processo Administrativo n ° 7633/2020; 
Considerando o objeto do presente procedimento e a necessidade de saber se a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo possui interesse 

em adquirir os respiradores/ventiladores pulmonares de baixo custo, desenvolvidos em projetos de instituições acadêmicas; 
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 1.30.006.000070/2020-75 em Inquérito Civil para verificar a necessidade e o interesse da 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ em adquirir respiradores/ventiladores pulmonares de baixo custo, desenvolvidos em projetos de instituições 
acadêmicas, diante da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 
I - PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 
II - DÊ-SE ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do Inquérito Civil; 
III - Oficie-se à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, requisitando para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe: 
a) quantos leitos de UTIs já existem no município com ventiladores e respiradores mecânicos disponíveis para o atendimento e 

assistência de pacientes infectados por COVID-19 em estado grave, bem como se o município encontra-se à espera de receber por equipamentos novos 
adquiridos recentemente, de modo que informe o quantitativo em caso de resposta positiva; 

b) o andamento do Processo Administrativo n° 7633/2020. 
 

JOAO FELIPE VILLA DO MIU 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00002483-2021| 

PORTARIA N° 6, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

NF nº 1.29.003.000269/2020-44. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares; 
Considerando notícia de que o Conselho Regional de Química da 5ª região estaria supostamente concedendo registro a engenheiros 

ambientais e anotação de função técnica para atividade de responsabilidade técnica pelo transporte de produtos perigosos; 
Considerando que a referida concessão e anotação supostamente estariam em desacordo com a Lei Estadual 7.877/1983; 
Considerando a insuficiência de elementos que permitam o imediato ajuizamento de Ação Civil Pública, ou arquivamento do presente 

procedimento; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do 

patrimônio público e social, e de direitos sociais e difusos (art. 129, III, da CF; art. 6º, VII, b e d, da LC nº 75/93); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público promover as ações necessárias em defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa (art. 6º, XIV, 'f', da LC nº 75/93); 
Resolve instaurar Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, a fim de apurar a concessão pelo Conselho Regional de Química da 5ª Região de registro a engenheiros ambientais e anotação de função técnica 
para atividade de responsabilidade técnica pelo transporte de produtos perigosos. 

Determino a autuação desta portaria e a publicação deste ato no Diário Oficial da União, em observância aos arts. 5º, VI, 6º e 16, § 
1º, I, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 

 
CELSO TRES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00003611-2021| 
PORTARIA Nº 15, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 

da Constituição da República, arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei Complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 e, 
Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas previstas no art. 129, inciso V, da Constituição Federal; e art. 6º, inciso VII, alínea "c", da Lei Complementar n. 75/93; 
Considerando que a liderança indígena da Retomada Xokleng Konglui demanda a criação de uma escola indígena no Município de 

São Francisco de Paula; 
Considerando que tramita, nesta Procuradoria da República, o Inquérito Civil n. 1.29.002.000553/2020-21, instaurado para apurar a 

regularidade do andamento dos estudos realizados pela Fundação Nacional do Índio (Funai) relativos à reivindicação do povo indígena xokleng sobre a 
área da Floresta Nacional de São Francisco de Paula/RS. 

Considerando que o art. 210, § 2º, da Constituição Federal, bem como a Lei 9.384/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, asseguram às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem; 

Considerando a autuação, nesta Unidade do MPF, da Notícia de Fato n. 1.29.002.000144/2021-13 com base na documentação 
mencionada; 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 
públicas ou instituições e a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, conforme art. 8º, II e IV, da Resolução CNMP n. 174/2017, resolve 
instaurar procedimento administrativo, vinculado ao 1º Ofício desta Procuradoria da República, tendo por objeto o acompanhamento das providências 
adotadas em relação aos fatos narrados. 

Publique-se, em cumprimento ao art. 9º da Resolução CNMP n. 174/2017 e ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010. 
Expeça-se ofício à Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul para solicitar informações sobre a demanda em questão. 

 
LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00019374-2021| 
PORTARIA Nº 32, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n.º 1.29.000.002341/2019-64 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com base em suas atribuições 
constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), legais (artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º; 7.º, inciso I; e, 38, 
inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e regulamentares (artigo 1.º e s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010; e, 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório - PP n.º 1.29.000.002341/2019-64 ainda não se encontra instruído com dados 
suficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, sendo necessária a realização de novas diligências, 
como a requisição de informações e/ou de documentos; 

CONSIDERANDO que o procedimento preparatório, nos termos dos §§ 1.º e 4.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, 
deverá perdurar pelo prazo de 90 (noventa) dias (prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável), findo o qual, caso não 
tenha sido arquivado ou dado ensejo ao ajuizamento de ação civil pública, deverá ser convertido em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea b, da LC n.º 75/1993); e, 

CONSIDERANDO que também são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
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da moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 
alínea h, da LC n.º 75/1993), assim como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea b, da LC n.º 75/1993); 

RESOLVE, em face do disposto no inciso II do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, instaurar inquérito civil, razão pela qual 
deverá a Secretaria do Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, registrar, 
na capa dos autos e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: Adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, do Grupo 
de Trabalho Interinstitucional Proinfância, visando assegurar a conclusão de obras de melhoria/ampliação da rede de educação infantil no município de 
Gravataí, ou recuperar os recursos não aplicados ou desviados de sua finalidade; e, 

2. comunicar a 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do inquérito civil, sobretudo 
para fins de publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União, conforme estabelecido nos artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF 
n.º 87/2010. 

Após, voltem os autos conclusos para despacho. 
 

RODRIGO VALDEZ DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00019104-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 7 DE ABRIL DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 
a notícia alusiva à possível ameaça à segurança de voo e desrespeito à legislação/regulamentação aeronáutica, irregularidades 

atribuídas à empresa Uniair Táxi Aéreo Ltda., com base operacional no Aeroporto Salgado Filho; 
que tal notícia também foi encaminhada à ANAC, ao SERIPA (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos) e ao CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), diante do que se infere já haverem sido apuradas as 
questões atinentes à segurança dos serviços prestados pela empresa referida; 

que a segurança é direito resguardado aos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 4ª, inc. II, “d”; art. 6º, 
inc. I; art. 8º, art. 10 e art. 22; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/93, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar possível ameaça à 
segurança de voo e desrespeito à legislação/regulamentação aeronáutica, irregularidades atribuídas à empresa Uniair Táxi Aéreo Ltda., com base 
operacional no Aeroporto Salgado Filho. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão deste expediente em Inquérito Civil; 
2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/06, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único; 
Certifique-se. 

 

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00019125-2021| 
PORTARIA Nº 38, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
INSTAURA INQUÉRITO CIVIL N. 1.29.000.001292/2020-86. 
 

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

CONSIDERANDO a representação anexa, que trata de suposta venda indiscriminada de bebidas alcoólicas, em especial da bebida 
Corote, a crianças e adolescentes em bares e mercados da comunidade próxima à EMEF VEREADOR MARTIM ARANHA. 

CONSIDERANDO que os princípios da transparência, do respeito a dignidade do consumidor e da proteção dos direitos econômicos, 
instituído pelo art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, devem pautar as relações de consumo; 

CONSIDERANDO o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, da Lei n. 8.078/90); 
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é função institucional do Ministério Público (art. 

127 da CF). 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do consumidor e de outros interesses difusos e coletivos, por 

determinação legal (arts. 81 e 82 do CDC); 
CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 87/2006 do CSMPF: 
A Procuradora da República signatária resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar suposta venda indiscriminada de bebidas 

alcoólicas, em especial da bebida Corote, a crianças e adolescentes em bares e mercados da cidade. 
Autue-se. Registre-se. Encaminhe-se a Portaria para publicação no Diário Oficial e no portal do MPF, conforme art. 16, § 1º, I, da 

Resolução 87/2006 do CSMPF. 
Aguarde-se a manifestação da ANVISA sobre o pedido de informações direcionado nesta data. 

 

SILVANA MOCELLIN 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00019255-2021| 
PORTARIA N° 44, DE 31 DE MARÇO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 
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o recebimento de notícia de fato aludindo suposto descumprimento das metas de universalização atinentes ao funcionamento de 
Telefones de Uso Público – TUPs por parte da Operadora Oi; 

que está escoado o prazo para tramitação do presente expediente; 
RESOLVE, com fundamento no art. 7º, I, da LC 75/931, instaurar inquérito civil tendo por objeto avaliar atuação da ANATEL 

relativa ao cumprimento, por parte da concessionária Oi, da obrigação de instalação e manutenção de Telefones de Uso Público (TUPs ou “orelhões”), 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) a conversão deste expediente em Inquérito Civil Público; 
2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/062, com a cabível comunicação à 3ª CCR. 
Certifique-se. 

 
ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00019342-2021| 
PORTARIA Nº 45, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 
o recebimento de notícia de fato aludindo suposta cobrança indevida por serviço não autorizado pelos seus consumidores do Serviço 

de Comunicação Multimídia e do Serviço de Acesso Condicionado; 
que os serviços adicionais não contratado e cobrados indevidamente seriam denominados TAMANDUA.TV.BR, CINEBR, 

CINEEURO e CINEDOCS; 
que o art. 42, parágrafo único, do CDC, determinada que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável; 
que o art. 39, inc. III, do mesmo código dispõe que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; 
que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às 

amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. (parágrafo único do art. 39 do CDC); 
que está escoado o prazo para tramitação do presente expediente; 
RESOLVE, com fundamento no art. 7º, I, da LC 75/931, instaurar inquérito civil tendo por objeto avaliar a possível cobrança por 

serviços não contratados, denominados TAMANDUA.TV.BR, CINEBR, CINEEURO e CINEDOCS, por parte da operadora NET/Claro. 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) a conversão deste expediente em Inquérito Civil Público; 
2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/062, com a cabível comunicação à 3ª CCR. 
Certifique-se. 

 
ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

 Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-MFR-SC-00001004-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2021 
 

n. PRM-MFR-SC-00004416/2020 
 

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

a) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
b) considerando as incumbências previstas no artigo 6º, inciso VII, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993; 
c) considerando o disposto na Resolução 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaura procedimento administrativo, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, destinado a monitorar os esforços do 

município de Massaranduba/SC para adequar-se às regras de transparência. 
Autor da representação: Município de Massaranduba/SC. 
Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
Publique-se. 

 
RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-PPB-SP-00001671-2021| 

PORTARIA N° 2, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas funções institucionais, 
com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5º, I, “h”, III, “b”, V, “b”, 6º, VII, “b” e “d”, e 7º, I, da Lei 
Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público federal, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da eficiência; 

CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Preparatório nº 1.34.009.000069/2019-38, instaurado a partir de comunicação 
enviada pela Procuradoria Regional da República da 3ª Região, noticiando que no âmbito da Operação Alba Branca, voltada para a apuração de crimes 
de desvio de verbas públicas federais, corrupção ativa e passiva, direcionamento de chamadas públicas e superfaturamento de preços de produtos 
alimentícios que deveriam ser provenientes da agricultura familiar, destinados à merenda escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar PNAE, verificou-se possível envolvimento de prefeitos municipais no esquema criminoso referido, quando da contratação, pelas municipalidades, 
das cooperativas de agricultores familiares – COAF – Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar e COAGROSOL – Cooperativa dos Agropecuaristas 
Solidários de Itápolis; 

CONSIDERANDO que com relação ao Município de Presidente Prudente verificou-se que houve emissão de empenho de verbas em 
favor da COAF, tendo a Secretaria de Educação Municipal informado que foi realizado um contrato decorrente de recursos recebidos do PNAE, em favor 
da Cooperativa Orgânica Familiar – COAF, no ano de 2014; 

CONSIDERANDO, por fim, a insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas dos incisos I, 
III, IV, V e VI do artigo 4º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF, 

RESOLVE: 
converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fulcro na Resolução CNMP nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, que regulamenta os artigos 6º, inciso VII e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 
8.625/93, com a finalidade de investigar os fatos acima mencionados e apurar as responsabilidades dos envolvidos, com vistas à tomada das medidas 
adequadas, e eventual ajuizamento de ação civil pública. 

ELEMENTOS IDENTIFICADORES: 
I – INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE E COAF - Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. 
II – EMENTA: 5ª CÂMARA – COMBATE À CORRUPÇÃO. Apuração decorrente da Operação Alba Branca. Possível 

envolvimento de prefeitos municipais no esquema criminoso de desvio de verbas públicas federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, 
quando da contratação, pelas municipalidades, das cooperativas de agricultores familiares – COAF e COAGROSOL – Cooperativa dos Agropecuaristas 
Solidários de Itápolis. Tipificação: Lei nº 8.429/92. Local: Presidente Prudente/SP. 

DETERMINA: 
1. a afixação da presente portaria no local de costume, bem como a remessa de cópia para publicação, conforme o artigo 4º, inciso 

VI, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007; 
2. a expedição de ofício dirigido à Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente, solicitando cópia da documentação 

referente à dispensa de licitação nº 6.796/2014 e ao contrato nº 229/2014. 
 

  TITO LÍVIO SEABRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-TBT-SP-00000700-2021| 
PORTARIA N° 4, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

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

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, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 
titularidade da promoção do inquérito civil e ainda que não de forma exclusiva da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 
8º, § 1º da Lei 7.347/85); 

Considerando os fatos apontados no procedimento preparatório nº. 1.34.018.000094/2020-46, instaurado com a finalidade de apurar 
suposta irregularidade em processo de dispensa de licitação no Município de Pindamonhangaba/SP. 

Considerando os termos da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2.007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
notadamente o que dispõe o art. 4º do referido ato, promovo a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a devida apuração dos fatos, ordenando, para 
tanto: 

a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria da República; e 
Após adotadas as providências tornem os autos conclusos. 

 
ADJAME ALEXANDRE GONCALVES OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00002216-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
Autos nº 1.34.015.000177/2020-65. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final identificado, no exercício das atribuições conferidas 
pelo art. 129 da Constituição da República, 
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CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses individuais 
indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e o art. 4º, §§1º e 2º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal estabelecem o prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º da Resolução nº 23/07 e o §4º da Resolução nº 87/10, já 
mencionadas, a possibilidade de conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000177/2020-65 foi instaurado para apurar o descumprimento de 
decisão judicial pelo INSS referente à implantação do benefício de auxílio-doença ao autor ANTONIO AIRTO GARCIA (Autos nº 5000949-
65.2019.403.6106), o que culminou na aplicação de multa no importe de R$ 63.000,00, em prejuízo ao erário federal; 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias mais diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 
da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 5º e 19, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto investigar a ocorrência de 
descumprimento de decisão judicial pelo INSS referente à implantação do benefício de auxílio-doença ao autor ANTONIO AIRTO GARCIA (Autos nº 
5000949-65.2019.403.6106), o que culminou na aplicação de multa no importe de R$ 63.000,00, em prejuízo ao erário federal. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único, feitas as anotações necessárias quanto aos 

autos registrado sob o nº 1.34.015.000177/2020-65, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 

1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil; e 
c) a designação da servidora Ana Maria Estartere Assola de Carvalho, Técnica Administrativa para fins de auxiliar na instrução do 

presente IC. 
Publique-se, também, na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 

 
ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00002850-2021| 
PORTARIA N° 14, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

 
Ref.: NF nº 1.34.011.000029/2021-61. 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO STEVEN SHUNITI ZWICKER, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no Art. 129, incisos III, da Constituição Federal; no Art. 5º, inciso III, alínea “c” e Art. 
6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93; no Art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 
do Ministério Público - CNMP e, ainda: 

CONSIDERANDO que nos termos do Art. 216 da Constituição da República de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico; 

CONSIDERANDO que Vila Ferroviária de Paranapiacaba, localizada no Município de Santo André - SP, é patrimônio histórico 
nacional e foi definitivamente tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em 2008, por meio do Processo nº. 1.252-
T-87 (Processo nº. 01450.001532/200461), o qual foi inscrito no Livro do Tombo Histórico, com fundamento no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 
de 1937; na Portaria n.º 11, de 11 de setembro de 1986 e no Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009; 

CONSIDERANDO que compete 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 o teor da presente manifestação, pela qual o Ministério Público Federal tomou conhecimento da ocorrência de 
possíveis irregularidades praticadas pelo município de Santo André, mediante eventual inadimplemento da obrigação constitucional de impedir a evasão, 
a destruição e a descaracterização de bens de valor histórico, artístico ou cultural (Art. 23, IV, CF) que estão localizados na Vila de Paranapiacaba; 

CONSIDERANDO que o município de Santo André, nos autos da ACP 0004727-54.2008.4.03.6126, em decisão final, foi condenado 
à “apresentar, no prazo de 180 dias, o relatório de todas as restaurações já feitas no local, em que constem o planejamento das obras subsequentes, a 
especificação da destinação e da utilização da verba federal, bem como as providências tomadas para a inclusão da Vila de Paranapiacaba no PAC-
Cidades Históricas e para a candidatura de Paranapiacaba a Patrimônio da Humanidade pela UNESCO”; 

CONSIDERANDO que no bojo da Apelação/Remessa Necessária Nº 0004727-54.2008.4.03.6126/SP, foi homologado o Termo de 
Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal, empresa MRS Logística S/A e o município de Santo André (Acordão 
disponibilizado no diário eletrônico no dia 2019-10-22), pelo qual o município de Santo André assumiu as obrigações insertas na “CLÁUSULA 
QUARTA –OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO” do referido TAC; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal apurar se o município de Santo André está cumprindo com as obrigações 
assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC celebrado entre aquela Entidade Política e esta Instituição Ministerial; 
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CONSIDERANDO que a Notícia de Fato deve ser apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável 
uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias, conforme inteligência do Art. 3º da Resolução 174 do CNMP;  

CONSIDERANDO o vencimento do prazo da Notícia de Fato nº 1.34.011.000029/2021-61 e que as eventuais irregularidades 
relatadas na manifestação requerem apuração; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL nos termos da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e com a seguinte 
ementa: “apurar eventuais danos causados ao patrimônio cultural brasileiro localizado no Município de Santo André, no Estado de São Paulo”. 

Sejam adotadas as seguintes providências: 
I - Converta-se a Notícia de Fato nº 1.34.011.000029/2021-61 em Inquérito Civil Público, nos termos do § 4º, do Art. 4º e Art. 5º da 

Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF e Art. 4º da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP; 

II - Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo Art. 6º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III - Publique-se o teor da presente portaria no Diário Oficial da União e no portal do Ministério Público Federal, nos moldes do 
determinado pelo Art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF e Art. 7º caput e § 2º, inciso 
I, da Resolução nº 23 do CNMP; 

IV - Para o eficaz andamento deste inquérito civil, designo a Sra. Adriana Vieira e o Sr. Kleber Eduardo Mantovani, servidores deste 
Ministério Público Federal, para o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias, conforme inteligência do inciso V, do Art. 5º, da Resolução 
nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF e inciso V, do Art. 4º, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP; 

V - Determino que esta Portaria seja afixada no local de costume, bem como a remessa de cópia para publicação, conforme determina 
o inciso VI, do Art. 4º, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e o inciso VI, do Art. 5º, da Resolução nº 87/06 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 

 
STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00004428-2021| 
PORTARIA Nº 24, DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Autos nº 1.34.004.000263/2021-88 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129, inciso III, da 
Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 
da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a apuração e distribuição das 
vacinas na cidade de Holambra, bem como da disponibilização de informações à população sobre as datas de vacinação, da cada faixa etária e/ou grupo, 
para conhecimento de todos. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 
MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) Vinculação do inquérito à PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 
b.1)(X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 
b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 
c) Defino a prioridade atual do caso em: (  ) PRIO1, (X) PRIO2, (  ) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à Prefeitura 

Municipal de Holambra para se manifestar em 30 (trinta) dias sobre a denúncia de falta de transparência na disponibilização de informações, sobre o 
plano de vacinação local, bem como outros dados relevantes à população. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 
as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 
preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e registre-se. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00039682-2021| 
PORTARIA Nº 54, DE 7 DE ABRIL DE 2021 

 
INQUÉRITO CIVIL N. 1.34.001.008580/2020-91 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, na forma do art. 127 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender os direitos e interesses das populações 

indígenas (art. 129, V, da CRFB); 
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CONSIDERANDO que a Portaria MJ/GAB nº 548, de 05/05/2016 declarou como de posse permanente e, portanto, de usufruto 
exclusivo do povo indígena Guarani, a Terra Indígena Tenondé Porã, localizada nos municípios de Mongaguá, São Bernardo do Campo, São Paulo e São 
Vicente, no Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO que o processo de levantamento das benfeitorias e indenizações dos ocupantes não indígenas de boa-fé da Terra 
Indígena Tenondé Porã ainda não foi concluído pela FUNAI, de modo que, centenas de ocupantes aguardam a conclusão do trâmite para entrega das 
terras à comunidade indígena; 

CONSIDERANDO que, conforme a manifestação da organização indígena "Comitê Interaldeias", o Sr. Antônio Coradello, ocupante 
não indígena de terreno localizado no interior da TI Tenondé Porã, estaria desmembrando a área (coordenadas geográficas: 23°53'53.06"S; 
46°39'21.49"W) e colocando lotes à venda, de forma irregular. 

Resolve, com fundamento no art. 2º, II, da Resolução n. 23/2017/CNMP, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com base na NF n. 
1.34.001.008580/2020-91, que terá como objeto a apuração de suposta venda irregular de terreno de posseiro não indígena, incidente sobre parte da Terra 
Indígena Tenondé Porã e da Área Municipal de Proteção Ambiental Capivari-Monos, esta última localizada no extremo sul do Município de São Paulo. 

Desta forma, DETERMINO: 
1) o registro e autuação desta portaria, procedendo-se as anotações de praxe, inclusive para fins de sua publicação na imprensa oficial 

e comunicação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, via "Sistema Único"; 
2) seja reiterado o Ofício nº 358/2021-GABPR12-GTS, encaminhado ao Diretor de Proteção Territorial da FUNAI e sem resposta até 

o momento; 
3) tendo em vista a Certidão nº 1574/2021, seja solicitada, à ASSPA/SPEA/SP, pesquisa sobre os nomes e endereços dos possíveis 

herdeiros do Sr. Antônio Coradello, CPF nº 146.758.548-34, inclusive sobre a eventual existência de inventário (judicial ou administrativo); 
4) em atenção aos requerimentos formulados pelo "Comitê Interaldeias", na Petição Eletrônica PR-SP-00037026/2021: 
4.1) seja encaminhada cópia integral dos autos, exceto cópia da certidão de óbito do Sr. Antônio Coradello (documento 16.1); 
4.2) seja contatada a organização noticiante com o intuito de agendar reunião virtual com o MPF. 
Após o cumprimento das diligências acima, ou transcorridos os prazos, voltem-me os autos conclusos para análise. 

 
GUSTAVO TORRES SOARES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00013405-2021| 

PORTARIA N° 9, DE 5 DE ABRIL DE 2021 
 

Procedimento n° 1.35.000.000665/2020-02 
 

O 1º Ofício de Combate à Corrupção do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no Estado de Sergipe, no exercício das atribuições 
constitucionais e legais, com arrimo no art. 129, III, CR/88 e no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Estado 

de Sergipe; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público ¿ CNMP e na Resolução 87, alterada pela Resolução 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º § 1º da Resolução 87 do 

CSMPF e no art. 2º § 6º da Resolução 23 do CNMP. 
Converto o Procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, na forma estabelecida no art. 4º § 4º da Resolução 87 do 

CSMPF e no art. 2º § 7º da Resolução 23 do CNMP, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s):  
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): APURAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DO PROINFÂNCIA PARALISADAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO JAPARATUBA, E OBJETO DO CONVÊNIO/TERMO 
DE COMPROMISSO PAC2 9057/2014. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): EVANIRA DO NASCIMENTO BARRETO 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: LUCAS CARDINALI PACHECO 
Designa, para atuarem como secretários do inquérito civil, os seguintes servidores, não sendo necessário a colheita de termo de 

compromisso: Bárbara Priscilla Almeida, Igor José Oliveira Pereira e Josilene de Oliveira. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do que 

prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, outrossim, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a 

capa da investigação, para que passe a constar o termo -Inquérito Civil-.  
 

EUNICE DANTAS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00013389-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 6 DE ABRIL DE 2021 

 
Notícia de Fato n. 1.35.000.000124/2021-57 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada contra o município de Itaporanga d’Ajuda-SE, por suposta 
cobrança irregular de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) relativo aos imóveis situados na Praia da Caueira. 
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Em sua narrativa, a representante menciona a impossibilidade de construir, reformar ou vender imóveis na referida localidade, por 
conta de embargo determinado nos autos da Ação Civil Pública n. 0803302-03.2018.4.05.8502, e defende que, por isso, a cobrança de IPTU deveria ser 
suspensa (f. 2 do download integral das peças informativas). 

Foi solicitada manifestação do município de Itaporanga d’Ajuda (f. 12). 
Em resposta, o município informou que, até então, não recebeu solicitação e/ou determinação de suspensão de lançamento e cobrança 

de impostos de natureza municipal; que não deixou de atender as necessidades básicas da região da Caueira (varrição de ruas, coleta de lixo, manutenção 
na rede elétrica, posto de saúde com ambulância 24 horas por dia, escola de ensino fundamental) e, por fim, asseverou que o município precisa arrecadar 
para que todos os serviços essenciais sejam mantidos (f. 21) 

Cópia da manifestação do município foi encaminhada à representante, que, apesar de discordar da informação relativa aos serviços 
prestados, agradeceu pela atuação deste MPF e disse que se sentia feliz em ver o resultado positivo (f. 32). 

É o relatório. 
Da análise dos autos, verifica-se que não há irregularidade na conduta do município de Itaporanga d’Ajuda em cobrar IPTU referente 

aos imóveis da Praia da Caueira. É importante lembrar o que dispõe o art. 32 do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito: 
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município (grifo 
nosso). 

Já o art. 34 do CTN esclarece que: 
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
Assim, verifica-se que basta ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de um imóvel para ter a referida obrigação tributária. 

Eventual ausência de prestação de serviços na região em que o bem está situado e momentâneo impedimento de reformar ou construir, como o decorrente 
da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0803302-03.2018.4.05.8502, não justificam a suspensão da cobrança do imposto. Como bem 
observou o município de Itaporanga d’Ajuda, não houve nenhuma decisão judicial proferida nesse sentido e, além disso, é válido ressaltar que o IPTU 
não é vinculado a uma finalidade e, assim, os recursos arrecadados podem ser utilizados pelo governo municipal para desenvolver as mais diversas 
atividades. 

Sendo assim, em razão da ausência de irregularidade por parte do município de Itaporanga d’Ajuda, PROMOVO o 
ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato. 

Cientifique-se a parte interessada acerca desta decisão de arquivamento, bem como do prazo recursal de 10 (dez) dias, conforme 
estabelecido pelo art. 4º, §1º, da Resolução n. 174/2017 do CNMP. 

Não havendo recurso, arquivem-se os autos na unidade, na forma do art. 5º da Resolução CNMP 174/2017. Em caso de recurso, 
remetam-se os autos, no prazo de 03 (três) dias, à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para respectiva apreciação, 
conforme disposto no §3º, do art. 4º da Resolução CNMP n. 174/2017. 

 
GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
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