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4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00436143-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Prorroga Grupos de Trabalho - 4ª CCR. 
 

O COORDENADOR DA 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 61 e 62 da Lei Complementar nº 75/1993, resolve: 

Art. 1º Prorrogar a vigência dos seguintes grupos de trabalho 4ª CCR: 
- Agroecologia; 
- Amazônia Legal; 
- Cana-de-açúcar; 
- Mata Atlântica; 
- Mudanças climáticas; 
- Qualidade do ar; 
- Unidades de conservação 
Art. 2º Considerando o vencimento dos prazos dos Procedimentos Administrativos autuados para acompanhamento das atividades 

dos referidos grupos no âmbito da 4ª CCR e a necessidade de continuidade desse apoio, determino a prorrogação do prazo de tramitação por 12 meses, 
de acordo com o artigo 11 da Resolução nº 174 do CNMP, de 4 de julho de 2017. 

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

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
Subprocurador-Geral da República  

Coordenador 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00019673-2021| 

PORTARIA Nº 16, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Instauração de Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República 
e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n. 75/1993 e pelas Resoluções n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e n. 
87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 
e o art. 1º da Lei Complementar n. 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 
7º, I, da Lei Complementar n. 75/1993; 

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, como prevê o 
art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora, nos moldes do art. 23 da Constituição da República; 

Considerando que a Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, conforme o § 4º do art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que as Reservas Extrativistas são unidades de conservação de uso sustentável, consistentes em áreas utilizadas por 
populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, apenas complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação 
de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade, nos termos do art. 18 da Lei 9.985/2000; 

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

Considerando que a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente possui natureza objetiva, sendo o o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, 
nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981; 

Considerando que o Ministério Público da União e dos Estados tem legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal 
por danos causados ao meio ambiente, nos termos do referido dispositivo legal; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n 23/2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que, conforme apurado no Inquérito Policial nº 1003822-35.2020.4.01.3000, instaurado a partir do Auto de Infração 
ICMBio nº 2208-B, lavrado em desfavor de Alfredo Barbosa dos Santos, foram constatados 68,86 hectares desmatados na Colocação Santa Justa, Seringal 
Tabatinga, no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes, em Brasileia/AC; 

Considerando que inobstante o óbito do possível autor dos desmatamentos, faz-se necessário adotar medidas objetivando a 
recuperação das áreas degradadas na localidade, sem prejuízo de outras que se mostrem necessárias, especialmente em face dos atuais ocupantes da 
Colocação Santa Justa, uma vez que a responsabilidade civil pelos danos ambientais é de natureza objetiva e propter rem, recaindo sobre os sucessores; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de "promover a responsabilização civil por danos 
ambientais decorrentes de desmatamentos realizados na Colocação Santa Justa, Seringal Tabatinga, no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes, 
em Brasileia/AC", e determinar o seguinte: 

1 - Autue-se o feito na forma de Inquérito Civil, com os registros e comunicações de praxe; e 
2 - Cumpram-se as demais providências indicadas no despacho lançado nos autos. 
Cumpra-se e publique-se. 

 

RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00088453-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

A PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO e o PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO 
CIDADÃO – ADJUNTO, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição da República e da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas à defesa 
dos direitos constitucionais do cidadão; 

CONSIDERANDO que o artigo 38, I, da Lei Complementar n.º 75/93 (que dispõe sobre a organização, atribuições e estatuto do 
Ministério Público da União) confere ao MPF a atribuição para instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias, extrajudiciais e judiciai, a sua garantia 
(artigo 129, II, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que a compete ao Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação; (art. 5º, 
inciso V, alínea "a" da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que compete às Procuradorias dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, zelar pelo respeito aos 
direitos constitucionais do cidadão por parte das autoridades públicas, cabendo-lhe notificar o responsável para que tome as providências necessárias 
para cessar a violação desses direitos e prevenir sua repetição, nos termos dos artigos 11 a 13 da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República tem como um de seus fundamentos basilares a dignidade da pessoa humana 
(artigo 1º, III) e garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigos 196 e 198); 
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CONSIDERANDO a determinação do Governo do Estado da Bahia no sentido de que  “a utilização dos serviços de transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal de passageiros, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, a partir de 10 de 
dezembro de 2021, fica condicionada à apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID obtido 
através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde que comprove: I - duas doses da vacina ou dose única, para o público geral; II - uma dose 
da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela Campanha de Imunização contra a COVID-19, respeitado o prazo de agendamento para segunda 
dose; III - a terceira dose ou dose de reforço da vacina para o público alcançado por esta etapa da Campanha de Imunização contra a COVID-19”;  e que 
cabe  à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA fiscalizar o quanto 
determinado e editar as normas complementares ao seu cumprimento  (Art. 9º-A do Decreto n.º 20.894/2021 com redação dada pelo Decreto 
20.897/2021); 

CONSIDERANDO que para a efetividade da medida adotada em relação ao território baiano - e ainda que outros Estados da 
Federação assim o procedam - é imprescindível a implementação de providência similar também em relação ao transporte coletivo rodoviário 
interestadual de passageiros em todo o território nacional; 

CONSIDERANDO que a Lei 13.979/2020 (com posteriores atualizações), ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia em curso, consigna que as autoridades competentes poderão adotar, 
dentre outras medidas, a restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: a) entrada e saída do País; e b) locomoção interestadual 
e intermunicipal; (artigo 3.º, inciso VI, alíneas “a” e “b”); e ainda que, para tanto, nessas situações, deverá haver, como requisito necessário, prévia 
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à entrada e saída do País e à locomoção 
interestadual; ou do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à locomoção intermunicipal (§6º.-B, I e II); 

CONSIDERANDO a recente Nota Técnica 203, de 26/11/2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a respeito 
da necessidade de adoção de medidas restritivas “visando o controle da disseminação de nova variante do SARS-CoV-2 identificada como B.1.1.529, 
tendo em vista sua detecção recente na África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue” e que “segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), essa nova variante parece ter maior transmissibilidade e provavelmente está ligada ao aumento contínuo de infecções por SARS-CoV-2 
nos referidos países, cuja cobertura vacinal ainda encontra-se baixa”. E que, para evitar a disseminação da nova variante em território brasileiro a ANVISA 
recomendou a restrição de entrada de viajantes com procedência desses países por qualquer meio de transporte (aéreo, rodoviário ou aquaviário), 
RESOLVEM: 

Instaurar Inquérito Civil objetivando “adotar todas as providências, extrajudiciais e judiciais, necessárias para assegurar a 
implementação, pelo poder público competente, de medidas aptas a garantir a utilização segura, em relação à pandemia em curso, dos meios de transporte 
coletivo de passageiros no modal terrestre interestadual em todo o território nacional”; 

E, como providências iniciais, determinar: 
1. Proceda-se ao encaminhamento da presente Portaria de Instauração ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta PR/BA para 

registro e autuação como inquérito civil, com a juntada dos Decretos do Governo do Estado da Bahia n.º 20.894/2021 e n.º 20.897/2021, da NOTA 
TÉCNICA Nº 112/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISANOTA e da TÉCNICA Nº 203/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA; 

2. Registre-se que o objeto deste Inquérito Civil – IC consiste em: “adotar todas as providências, extrajudiciais e judiciais, necessárias 
para assegurar a implementação, pelo poder público competente, de medidas aptas a garantir a utilização segura, em relação à pandemia em curso, dos 
meios de transporte coletivo de passageiros no modal terrestre interestadual em todo o território nacional”; 

3. Oficie-se, no prazo de 05 (cinco) dias, em virtude da urgência do caso (e com cópia da Portaria de Instauração do IC, dos Decretos 
do Governo da Bahia n.º 20.894/2021 e n.º 20.897/2021, da NOTA TÉCNICA Nº 112/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ ANVISANOTA e da TÉCNICA Nº 
203/2021/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA): 

3.1 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (com referência aos documentos juntados) para que informe se 
elaborou/elaborará nota técnica ou documento similar em relação a medidas aptas a garantir a utilização segura, em relação à pandemia em curso, dos 
meios de transporte coletivo de passageiros no modal terrestre interestadual em todo o território nacional, em especial quanto à exigência, aos usuários, 
de apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECT 
SUS” do Ministério da Saúde. Trata-se de medida adotada pelo Governo da Bahia quanto ao transporte intermunicipal, e que também o fazem ou podem 
vir a fazer outros Estados da Federação, mas que terá sua efetividade comprometida caso não exista providência nessa linha também em relação ao 
transporte interestadual. Requer-se, pois, informações nestes termos e sobre o que mais guardar pertinência no entender dessa DD. Agência Reguladora, 
inclusive quanto ao transporte internacional (coletivo, de passageiros e terrestre), por exemplo, que envolve o próprio controle das fronteiras; 

3.2 à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (com referência aos documentos juntados) para que informe se 
elaborou/elaborará nota técnica ou documento similar em relação a medidas aptas a garantir a utilização segura, em relação à pandemia em curso, dos 
meios de transporte coletivo de passageiros no modal terrestre interestadual em todo o território nacional, em especial quanto à exigência, aos usuários, 
de apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECT 
SUS” do Ministério da Saúde. Trata-se de medida adotada pelo Governo da Bahia quanto ao transporte intermunicipal, e que também o fazem ou podem 
vir a fazer outros Estados da Federação, mas que terá sua efetividade comprometida caso não exista providência nessa linha também em relação ao 
transporte interestadual. Requer-se, pois, informações nestes termos e sobre o que mais guardar pertinência no entender dessa DD. Agência Reguladora, 
inclusive quanto ao transporte internacional (coletivo, de passageiros e terrestre), por exemplo, que envolve o próprio controle das fronteiras; 

3.3 ao Governo do Estado da Bahia solicitando cópia dos documentos técnicos que embasaram a edição do Decreto n.º 20.897/2021, 
consignando que o propósito deste Ministério Público Federal é atuar no sentido de que medida similar seja efetivada também em relação ao transporte 
interestadual (coletivo, de passageiros e terrestre); 

4. Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC 
para os fins previstos nos arts. 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e demais 
regramentos em vigor. 

 
MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - Adjunto 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00115761-2021| 

ADITAMENTO DE PORTARIA N° 248, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Referência: Inquérito Civil nº 1.16.000.001211/2019-62. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, considerando o quanto consta no 
DESPACHO 35024/2021 GABPR15-FFB - PR-DF-00112321/2021, resolve ADITAR A PORTARIA IC 50/2020 - PR-DF-00022987/2020, alterando o 
seu objeto, para que passe a constar o seguinte: 

Objeto: "apurar e tomar providências em relação à regularidade da reestruturação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 
CNRH pelo Decreto nº 10.000/2019 e da sua conformidade ao que dispõe a Lei nº 9.433/1997, notadamente no que se refere à diminuição do número de 
representantes das organizações da sociedade civil e das condições estabelecidas para sua efetiva participação". 

Altere-se a capa dos autos para que conste como objeto o descrito retro. 
Inclua-se o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito Federal. 
Cumpra-se. 

 

FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-LIN-ES-00002522-2021| 

PORTARIA N° 25, DE 29 DE NOVEMBRO 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; 

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 DA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL EM LINHARES/ES, referente ao ano de 2021, prevista para o dia 10 de dezembro de 2021, às 15h30min, por meio de 
sistema virtual em razão da pandemia do novo coronavírus - COVID/19. 

Art. 2º Determinar, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
I – registre-se e autue-se o presente; 
II – expeçam-se ofícios à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Linhares/ES comunicando a data para a realização da 

mencionada inspeção, solicitando informações, no prazo de cinco dias, acerca da organização e estrutura da Delegacia, inclusive sobre pessoal disponível, 
para viabilizar a futura realização dos trabalhos de inspeção. 

III – expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na Delegacia da Polícia 
Rodoviária Federal em Linhares/ES, para que, caso possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio a esta 
Procuradoria da República até o dia 06/12/2021, a fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos:. 

b) à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo comunicando a inspeção; 
c) ao Ministério Publico Estadual de Linhares/ES – Promotoria Criminal, comunicando a realização da inspeção e solicitando remessa 

de informações e documentos reputados pertinentes à atuação do GCEAP na inspeção; 
e) à Justiça Federal de Linhares/ES comunicando a realização da inspeção e solicitando remessa de informações e documentos 

reputados pertinentes à atuação do GCEAP; 
f) à Justiça Estadual de Linhares/ES comunicando a realização da inspeção e solicitando remessa de informações e documentos 

reputados pertinentes à atuação do GCEAP; 
g) à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Subseção de Linhares/ES comunicando a realização da inspeção e solicitando remessa 

de informações e documentos reputados pertinentes à atuação do GCEAP. 
Na oportunidade, encaminhe-se cópia do formulário anexo, que deverá ser entregue preenchido na data da inspeção 

 
MALE DE ARAGAO FRAZAO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00038882-2021| 

PORTARIA Nº 35, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 (CF, art. 129, II), bem 
como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 
criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO a normativa internacional, arts. 13 e 14 da Convenção da OIT n. 169, referentes à proteção dos direitos dos povos 
às terras e territórios que tradicionalmente ocupam ou utilizam, bem como as disposições do Decreto nº 6.040, de 07/02/2007; 

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. 5.º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/1993); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.000915/2021-21, instaurada a partir de representações formuladas por meio 
da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposto conflito entre os moradores do povoado Arpoador, município de Tutóia/MA, e empresas do setor 
de energia responsáveis pela instalação de empreendimento na referida localidade; 

RESOLVE: 
Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar supostas irregularidades no desenvolvimento de 

empreendimento de empresas do setor de energia na área do Povoado Arpoador, localizado no Município de Tutóia/MA. 
§ 1º Registre-se como investigadas as empresas Ventos Maranhenses Geradora de Energia S/A, Bioenergy - Geradora de Energia S/A 

e a Vita Energias Renováveis Ltda e como interessados os moradores do Povoado Arpoador. 
§ 2º Registre-se como assunto “900013 - Populações Tradicionais” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF”. 
Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 
Oficie-se à empresa Vita Energias Renováveis Ltda. para que manifeste sobre os fatos noticiados na representação. Prazo: 10 dias. 
Art. 3º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Art. 4º Designo o servidor Leonardo Miranda Rodrigues, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretário, 

enquanto lotado neste 13º Ofício. 
Art. 5º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação, bem como promova-se a devida publicação nos meios 
indicados pelas Resoluções CNMP e CSMPF. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00044992-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

legais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal: 
CONSIDERANDO o teor dos elementos constantes nos autos da Notícia de Fato nº 1.20.000.001050/2021-07. 
CONSIDERANDO o vencimento do prazo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e a necessidade da continuidade 

das investigações, conforme despacho próprio, e; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o procedimento administrativo para acompanhamento da 

implementação de política pública e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho 
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.20.000.001050/2021-07 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com objetivo de 
colher elementos informativos para subsidiar a aprovação do medicamento Sulthiame (Ospolot) pela Anvisa e sua inclusão no rol de medicamentos 
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, comunicando-se à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão (Naop da 1ª Região), com os registros de praxe. 

 
VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 

Procuradora da República 
 



DMPF-e Nº 221/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 30 de novembro de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 6 
 

 
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. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00034218-2021| 

PORTARIA Nº 107, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 
especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

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

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2021, de 21 de setembro 
de 2021, e das Portarias n. 4721/2021-PGJ,4724/2021-PGJ,4726/2021-PGJ,4732/2021-PGJ, 4734/2021-PGJ e4736/2021-PGJ, de 23.11.2021; 

RESOLVE: 
Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 
ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 

 
PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 
SIMONE ALMADA GOES 16ª 9 e 10.12.2021 

OSCAR DE ALMEIDA BESSA FILHO 24ª 
6, 7, 9 e 10.12.2021 

13 a 17.12.2021 
GILBERTO CARLOS ALTHEMAN JÚNIOR 39ª 16 e 17.12.2021 

JULIANA PELLEGRINO VIEIRA 40ª 1º a 10.12.2021 
FERNANDO MARCELO PEIXOTO LANZA 41ª 13 a 17.12.2021 

ALEXANDRE ESTUQUI JUNIOR 45ª 7 a 17.12.2021 
 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 
Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00004539-2021| 

PORTARIA Nº 7, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/93; 
Considerando que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 

fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas e que, para o cumprimento 
desse dever, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), nos termos do art. 8º, caput e § 2º, da Lei 12.527/2011; 

Considerando que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal homologou (PGR-00421537/2021), no bojo 
do Inquérito Civil - IC nº 1.22.009.000112/2016-33, a promoção de arquivamento de etiqueta PRM-GVS-MG-00004054/2021, que continha 
determinação de instauração de procedimento de acompanhamento. 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, a partir 
de desmembramento do Inquérito Civil - IC nº 1.22.009.000112/2016-33, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objeto: 
Acompanhamento da regularidade da destinação e disposição final de resíduos provenientes das estações de tratamento de água do SAAE em Governador 
Valadares. 

Os autos serão formados a partir desta Portaria e de cópia integral do IC nº 1.22.009.000112/2016-33. 
Distribuir por prevenção a este 1° Ofício e com vinculação à 4ªCCR/MPF. 
Remeter cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação no DMPF-e - Extrajudicial, bem como solicitar a sua inserção no 

portal eletrônico do MPF (art. 9º da Resolução CNMP n.º 174/2017). 
 

RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00004541-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/93; 



DMPF-e Nº 221/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 30 de novembro de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 7 
 

 
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. 

 

Considerando que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas e que, para o cumprimento 
desse dever, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), nos termos do art. 8º, caput e § 2º, da Lei 12.527/2011; 

Considerando que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal  homologou (PGR-00421640/2021), no bojo 
do Inquérito Civil - IC nº 1.22.009.000311/2016-41, a promoção de arquivamento de etiqueta PRM-GVS-MG-00004079/2021, que continha 
determinação de instauração de procedimento de acompanhamento. 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, a partir 
de desmembramento do Inquérito Civil - IC nº 1.22.009.000311/2016-41, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objeto: Acompanhar 
as obras de conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE SANTOS DUMONT, obter informações sobre o andamento da implantação da rede 
elétrica que atenderá o local, a cargo da CEMIG; e tomar as providências que, nesse particular, forem eventualmente necessárias e suficientes para reduzir 
o despejo de esgoto 'in natura' nas águas Rio Doce através do início das atividades da referida estação de tratamento. 

Os autos serão formados a partir desta Portaria e de cópia integral do IC nº 1.22.009.000311/2016-41. 
Distribuir por prevenção a este 1° Ofício e com vinculação à 4ªCCR/MPF. 
Remeter cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação no DMPF-e - Extrajudicial, bem como solicitar a sua inserção no 

portal eletrônico do MPF (art. 9º da Resolução CNMP n.º 174/2017). 
 

RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00006776-2021| 
PORTARIA N° 11, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Documento nº PRM-MNC-MG 00003210-2021. MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU-MG. Hopital César Leite. Suposto uso político na divulgação da 
realização de cirurgias eletivas por meio de recursos do Ministério da Saúde. 
CÂMARA: 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 
no art. 5º, inciso III, alínea “b”, Inciso IV, Inciso V, “b”, no art. 6º, inciso VII, alínea “a”, “b” e “d”, e art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina no art. 129, III, 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, bem como de outros interesses difusos 
e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do CSMPF e na Resolução nº 23/2007 do CNMP; 
 CONSIDERANDO que a documentação constante nos autos em epígrafe noticia suposta malversação de recursos federais 

transferidos pelo Ministério da Saúde, bem como  suposto uso político na divulgação da realização de cirurgias eletivas por meio desses recursos; 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo CNMP no conflito de atribuição nº 1.00751/2021-30; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no artigo 6º da Resolução nº 

87/2006 do CSMPF, motivo pelo qual determina a adoção das seguintes providências: 
a) essa Portaria deverá ser juntada aos autos em ordem cronológica e sequencial, com numeração contínua de peças do inquérito civil 

em epígrafe; 
b) registro no sistema informatizado desta PRM da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 
c) disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema UNICO, assim como envio da mesma ao e-mail prmg-iniciais@mpf.mp.br, 

para publicação no site da PRM Manhuaçu/MG (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 
d) comunicação à 05ª CCR, para os devidos fins; 
e) em seguida, façam os autos imediatamente conclusos. 
Designo os servidores lotados no Setor Administrativo, sob a orientação de sua chefia imediata, para secretariar o presente inquérito 

civil, cabendo-lhes, inclusive, o controle do prazo de finalização do presente inquérito civil, devendo comunicar ao signatário do vencimento do referido 
prazo com antecedência mínima de 01 (uma) semana. 

 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00078212-2021| 
PORTARIA Nº 163, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
EMENTA: Notícia de Fato nº 1.22.000.002424/2021-29. CONVERSÃO EM 
INQUÉRITO CIVIL (IC). 5ª CCR. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com espeque na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) e na 
Resolução nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP; 

CONSIDERANDO que a notícia de fato em epígrafe foi autuada a partir de representação formulada através do Digi-denuncia 
noticiando irregularidades na gestão de recursos federais envolvendo a fixação do piso de borracha da Pista do Centro de Treinamento de Esporte da 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. 
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CONSIDERANDO que o objeto de investigação e as formalidades do prazo de tramitação dos autos em destaque indicam a 
necessidade de instauração de Inquérito Civil; 

RESOLVE adotar as seguintes providências iniciais: 
1) Converta-se a notícia de fato epigrafada em Inquérito Civil; 
2) Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente ao procedimento referido; 
3) Remeta-se cópia do ato para publicação; 
4) Registre-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano; 
5) Acautelem-se os autos até a chegada da resposta referente ao Ofício n.º 6920/2021-GABPR19-SCG (doc. 24) ou pelo prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, o que ocorrer primeiro. 
 

SILMARA CRISTINA GOULART 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00007233-2021| 
PORTARIA Nº 20, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII e art. 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o Procedimento Preparatório autuado para apurar supostas irregularidades na obra de construção do aterro sanitário 

no Município de Vieirópolis/PB; 
Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000021/2021-51 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 

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

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, 
VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, observando o que dispõe o art. 6º da Resolução n.º 87/2010 
do Conselho Superior do MPF. 

 
ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00048424-2021| 
PORTARIA Nº 98, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes na presente Notícia de Fato; 
Converte a Notícia de Fato autuada sob o nº 1.24.000.001412/2021-11 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da Resolução n.º 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, a apuração de ausência de repasse às instituições filantrópicas, pelo Município de João Pessoa, dos recursos que 
estão assegurados no âmbito da Lei nº 13.992/2020. 

Registrada a Portaria, solicite-se a publicação, via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 
Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP n.º 

23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006; 
Cumpra(m)-se a(s) diligência(s) determinada(s) no despacho retro. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00049246-2021| 
PORTARIA Nº 102, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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e) considerando os elementos constantes no presente Procedimento Preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.24.000.001821/2020-28 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da Resolução n.º 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, a apuração de eventuais irregularidades nas obras de esgotamento sanitário do Distrito de Jacumã e 
Carapibus, no âmbito dos Contratos nºs. 0055/2013 e 0064/2018, tendo por contratante a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - 
CAGEPA. 

Registrada a Portaria, solicite-se a publicação, via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 
Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP n.º 

23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006; 
Cumpra(m)-se a(s) diligência(s) determinada(s) no despacho retro. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00049072-2021| 
PORTARIAS Nº 197 E 198, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DISPENSAR: 
197. ANA MARIA PORDEUS GADELHA, 1ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Bananeiras, de 2ª entrância, ora 

exercendo a função eleitoral perante a 14ª Zona Eleitoral - Bananeiras/PB, qual foi designada por meio da Portaria n.º 135/2021, a partir de 24/11/2021; 
198. JOSÉ BEZERRA DINIZ, Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de São João do Cariri, de 2ª entrância, ora exercendo a 

função eleitoral perante a 58ª Zona Eleitoral - Serra Branca/PB, qual foi designado por meio da Portaria n.º 173/2021, a partir de 24/11/2021. 
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00049073-2021| 
PORTARIAS Nº 199 - 202, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 
199. ANA MARIA FRANÇA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 7ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Santa Rita, de 

3ª entrância, ora respondendo cumulativamente como 1ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Bananeiras, de 2ª entrância, para exercer a 
função eleitoral perante a 14ª Zona Eleitoral - Bananeiras/PB, durante a complementação do biênio, compreendendo o período de 24/11/2021 a 
31/10/2023; 

200. EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, de 3ª entrância, 
para exercer a função eleitoral perante a 58ª Zona Eleitoral - Serra Branca/PB, durante o período de 24/11/2021 a 17/12/2021, em virtude do Ato de 
Aposentadoria do titular; 

201. DIOGO D'ARROLA PEDROSA GALVÃO, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monteiro, de 2ª entrância, para 
exercer a função eleitoral perante a 58ª Zona Eleitoral - Serra Branca/PB, durante a complementação do biênio, compreendendo o período de 18/12/2021 
a 31/10/2023; 

202. DMITRI NÓBREGA AMORIM, 3º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer a função 
eleitoral perante a 43ª Zona Eleitoral - Sumé/PB, durante o período de 29/11/2021 a 03/12/2021, em virtude do afastamento do titular para gozo de folgas 
de plantão. 

 
ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00083028-2021| 

PORTARIA Nº 650, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 4843/2021, da relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na Sessão Revisão-
Ordinária nº 828 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ROBERSON HENRIQUE POZZOBON para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos 1.25.008.000995/2021-47, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Ponta Grossa. 

 
DANIEL HOLZMANN COIMBRA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00083044-2021| 
PORTARIA Nº 652, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

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

Considerando o voto de nº 4781/2021, do relator Carlos Frederico Santos, acolhido por unanimidade na Sessão Revisão-Ordinária nº 
828 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 
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Designar a Procuradora da República ELENA URBANAVICIUS MARQUES para, como órgão do Ministério Público Federal, atuar 
nos autos nº 1.25.000.003438/2021-58, em trâmite na Procuradoria da República no Paraná, podendo propor as medidas que julgar cabíveis, tais como 
continuidade das diligências, análise da possibilidade de propor acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

 
DANIEL HOLZMANN COIMBRA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00083009-2021| 
PORTARIA Nº 653, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

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

considerando o voto de nº 4990/2021, da relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na Sessão Revisão-
Ordinária nº 830 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República JULIANO BAGGIO GASPERIN para, como órgão do Ministério Público Federal, prosseguir 
na persecução penal nos autos nº 5005395-44.2021.4.04.7002, em trâmite na 3ª Vara Federal Foz do Iguaçu, propondo, se for o caso, o acordo previsto 
no art. 28-A do CPP. 

 
DANIEL HOLZMANN COIMBRA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00083012-2021| 
PORTARIA Nº 654, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

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

considerando o voto de nº 4987/2021, da relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na Sessão Revisão-
Ordinária nº 830 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ALEXANDRE HALFEN DA PORCIUNCULA para, como órgão do Ministério Público Federal, 
prosseguir na persecução penal nos autos nº 5010540-81.2021.4.04.7002, em trâmite na 3ª Vara Federal Foz do Iguaçu, propondo, se for o caso, o acordo 
previsto no art. 28-A do CPP. 

 
DANIEL HOLZMANN COIMBRA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00013283-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, 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, sendo responsável pela defesa dos interesses difusos 
e coletivos; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 75/1993 estabeleceu, entre as várias funções institucionais do Ministério Público da 
União, a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que, no ano de 1995, o ESTADO DO PARANÁ iniciou o Programa de Concessão da Malha Rodoviária do 
Estado, por intermédio do DER, com autorização para a administração e a exploração de 6 lotes de rodovias federais pelo prazo de até 25 anos, na forma 
da lei; 

CONSIDERANDO o encerramento desses contratos de concessão, em 2021; 
DETERMINO: 
1. A autuação de Procedimento Administrativo sem caráter investigatório, tendo por objeto “monitorar a manutenção das rodovias 

federais e os demais serviços (exemplificativamente o atendimento a acidentes) da área de atribuição da PRM Paranavaí e Maringá, enquanto não 
celebrado novo contrato de concessão”, na seguinte conformidade: a) Classe: Procedimento Administrativo de Políticas Públicas (PA-PPB); b) Área de 
Atuação: Cível - Tutela Coletiva; c) Unidade Responsável pelo acompanhamento: GABPRM1-HGO; d) Município: Maringá e Paranavaí; e) Grupo 
Temático: 1ª CCR; f) Temas CNMP: 10073 - Concessão/Permissão/Autorização g) Prazo de tramitação: 1 ano; h) Grau de sigilo: Normal. 

2. Dispensa-se a comunicação à 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, tendo em vista que a informação é extraída de 
relatório via EXTRACTUS. 

3. Seja dada publicidade à presente portaria, na forma do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, providenciando-se a remessa de cópia para publicação. 

4. Ato contínuo, expeça-se ofício à Superintendência do DNIT no Estado do Paraná, requisitando que, em razão do iminente fim do 
contrato de concessão com VIAPAR, informe: 

4.1 Se tem contrato ativo para a manutenção e conservação das rodovias federais anteriormente concedidas para a VIAPAR, 
especialmente a BR-376, indicando a empresa contratada e cópia do respectivo instrumento contratual, caso a resposta seja positiva. 

4.2 Caso a resposta à indagação 4.1 seja negativa, deverá especificar se tem disponibilidade orçamentária para realizar tais atividades 
de manutenção e conservação, inclusive minudenciando os atos correspondentes planejados para o ano de 2022, bem assim se almeja fazer a manutenção 
e conservação valendo-se de sua estrutura ou se planeja contratar empresa para tal finalidade. 

4.3 As providências que serão adotadas para o recolhimento de animais soltos nas rodovias em questão. 
4.4 As providências que serão tomadas para continuidade do serviço de guincho e do atendimento médico em caso de acidentes. 
Prazo: 15 dias. Se necessário, reitere-se. 
5. Simultaneamente, expeça-se ofício ao Diretor-Geral do DER/PR, requisitando que, em razão do iminente fim do contrato de 

concessão com VIAPAR, informe: 
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5.1 Se tem contrato ativo para a manutenção e conservação das rodovias estaduais concedidas para a VIAPAR, especialmente a PR-
317 e a PR-444, indicando a empresa contratada e cópia do respectivo instrumento contratual, caso a resposta seja positiva. 

5.2 Caso a resposta à indagação 5.1 seja negativa, deverá especificar se tem disponibilidade orçamentária para realizar tais atividades 
de manutenção e conservação, inclusive minudenciando os atos correspondentes planejados para o ano de 2022, bem assim se almeja fazer a manutenção 
e conservação valendo-se de sua estrutura ou se planeja contratar empresa para tal finalidade. 

5.3 As providências que serão adotadas para o recolhimento de animais soltos nas rodovias em questão. 
5.4 As providências que serão tomadas para continuidade do serviço de guincho e do atendimento médico em caso de acidentes. 
5.5 As atividades que estão sendo tomadas para a finalização do contrato de concessão, inclusive indicando o planejamento para a 

recepção dos bens reversíveis e para a assunção dos serviços prestados durante a concessão pela VIAPAR. 
5.6 Acerca da retenção da caução e de eventuais outras garantias entregues pela concessionária até que finalizadas todas as obrigações 

assumidas pela VIAPAR. 
Prazo: 15 dias. Se necessário, reitere-se. 

 
HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00059132-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 976, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Procedimento Administrativo nº 1.26.000.000161/2020-93 
 

Cuida-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade acompanhar a tramitação, aprovação e execução dos contratos 
da Caixa Econômica Federal nos municípios pertencentes à área de atribuição territorial da Procuradoria da República em Pernambuco, tendo em conta 
os baixos percentuais de contratações na Região Nordeste, em comparação ao total do território nacional. 

O feito foi instaurado a partir do recebimento do Ofício nº 10/2019 (Documento 1), por meio do qual o NAOP/5ªRegião encaminhou 
cópia da portaria de instauração do Procedimento Administrativo nº 1.05.000.000293/2019-10, para ciência e adoção de eventuais providências de 
acompanhamento dos contratos financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF), no Estado de Pernambuco. 

De acordo com as informações remetidas pelo NAOP, com a nova gestão, a Caixa teria disponibilizado para a região Nordeste, até 
meados de 2019, apenas 2,2% do total das operações contratadas em todo território nacional, número que estaria muito abaixo dos percentuais relativos 
aos anos anteriores (21,6% em 2018 e 18,6% em 2017), o que poderia representar uma política de desinvestimento na região, em razão das escolhas 
políticas feitas no pleito eleiroral de 2018. 

A partir da instauração do presente feito, como providência instrutória inicial, expediu-se ofício à Superintendência Regional da 
Caixa Econômica Federal, requisitando o valor total das operações de crédito contratadas com os entes estatais dos municípios 

pertencentes ao Estado de Pernambuco, de 2017 a 2019, e a listagem completa das operações referentes ao ano de 2019, com indicação de valores, e 
especificando o motivo de pendência quanto àquelas que estivessem pendentes de aprovação. 

Em resposta, pormeiodoOfícionº037/2020/SR/RECIFE/PE (Documento 11), a CEF encaminhou tabela com as operações de crédito 
contratadas, no Estado de Pernambuco, nos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como listagem das operações que estavam pendentes de aprovação, em 
estudo, ou indeferidas. 

Após provocação da PRDC, o Não p/5ªRegião informou, por e-mail (Documento 17), que, em 11 de setembro de 2019, foi realizada 
reunião com representantes da Caixa Econômica Federal na Procuradoria Regional da República da 5ª Região, com a finalidade de instruir o PA nº 
1.05.000.000293/2019-10. 

Naquela ocasião, após apresentação de relatório discriminando as operações de crédito realizadas nas cinco regiões brasileiras por 
representantes do banco, foi solicitada perícia contábil, nos documentos apresentados, à Secretária de Perícia do MPF, a fim de aferir a paridade nos 
percentuais de empréstimos oferecidos por aquela instituição bancária. 

Ato contínuo, juntou-se aos autos o Parecer Técnico nº 769/2020/SPPEA, realizado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise 
(Documento 15). Da análise do referido documento, depreendem-se as seguintes informações, em síntese: 

a) considerando o exercício de 2019, observa-se que a região Nordeste foi responsável por 
11,47%dototaldedemandasdefinanciamento à Caixa Econômica Federal. No mesmo ano, aregiãoobteve8,49%dovolume de contratações (em reais); 

b) é possível notar que existe uma relação clara entre demanda e desempenho de contratações: as regiões Sul e Sudeste demandaram 
37,7% e 37,95% do número total de propostas e contrataram 32,7% e 32,56% do volume total de recursos da CEF destinados ao setor público; 

c) em anos de baixa demanda por parte das unidades subnacionais do Nordeste, o desempenho da contratação da região também tende 
a ser baixo; 

d) o baixo desempenho de contratação da região Nordeste em 2019 pode ser parcialmente explicado pela baixa demanda regional de 
financiamentos à CEF. 

Por fim, o parecer técnico concluiu não ser possível, naquele momento, estabelecer uma relação estatística entre a probabilidade de 
obtenção de financiamento com a Caixa Econômica Federal e as características políticas de uma unidade subnacional. Para tanto, seria necessário colher 
as seguintes informações complementares: i) lista de todos os munícipios/estados que solicitaram empréstimo; ii) nível de risco utilizado pela CEF para 
classificar cada um dos munícipios/estados que solicitaram empréstimo; iii) número de meses entre a entrada e o desfecho da operação de cada um dos 
munícipios/estados que solicitaram o empréstimo. 

Ato contínuo, novas informações foram apresentadas pela Caixa Econômica Federal ao Não p/PRR5ªRegião, o qual solicitou nova 
perícia complementar nos documentos apresentados. Diante disso, com a finalidade de aguardar o resultado pericial, acautelaram-se estes autos por 45 
(quarenta e cinco) dias (Documento 18). 

Juntou-se aos autos, posterior mete, o Laudo Técnico nº 1271/2020 - SPPEA (Documento 24), com as seguintes conclusões, em 
síntese: 

a) mantendo-se fixas as características fiscais e socioeconômicas dos municípios, os entes subnacionais que deram maior suporte ao 
presidente nas eleições de 2018 tiveram maior probabilidade de obter recursos junto à CEF, a partir de 2019; 
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b) esse resultado sugere a existência de que um comportamento político do t i p o Pork Barrel está sendo adotado nos procedimentos 
e trâmites vinculados às concessões de empréstimos aos entes subnacionais por parte da Caixa Econômica Federal; 

c) o laudo técnico suporta a hipótese de que o menor volume de crédito concedido pela CEF ao Nordeste em 2019-2020 é parcialmente 
motivado por questões de cunho político-eleitoral. 

É o que se põe em análise. 
Registre-se que a análise profissional e econômica dos dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal foram solicitados pela 

Procuradoria Regional da República da 5ª Região, para a instrução do Procedimento Administrativo nº 1.05.000.000293/2019-10, com o objetivo de 
acompanhar a contratação e fechamento de operações e os percentuais de concessão de empréstimos na Região Nordeste, com vistas a identificar possível 
discriminação regional em detrimento dos direitos econômicos e sociais da população nordestina. 

De igual modo, apresentações de documentos futuros por parte da CEF demandariam a análise dos novos dados, providências estas 
que já estão sendo adotadas no procedimento originário supradito, de instrução mais adiantada e abrangente, uma vez que contempla dados de toda a 
Região Nordeste. 

Com efeito, a atuação em duplicidade, além de onerar o andamento dos trabalhos realizados pelo setor de perícias contábeis do MPF, 
estaria em desacordo com o princípio da eficiência, que deve orientar a atuação de todo o serviço público. 

Conforme a Recomendação CNMP nº 54, de 28 de março de 2017, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação 
Resolutiva do Ministério Público brasileiro, in verbis: 

Art. 4º A visibilidade institucional para a atuação resolutiva e para a produção de resultados jurídicos que lhe sejam úteis será 
assegurada, dentre outros meios, por: 

(...) 
Parágrafo único. Dentro do possível, merecerão mais destaque na visualização institucional a atuação resolutiva e a produção de 

resultados jurídicos que forem socialmente mais relevantes, considerando-se, para tal fim, a natureza do direito protegido, com especial prestígio aos 
direitos fundamentais, e o número de beneficiários da atuação institucional. 

Com esse escopo, devem ser priorizados, na atuação institucional, mecanismos de atuação que possibilitem menor dedicação dos 
membros para procedimentos e processos de menor relevância ou nos quais seja inviável a produção de resultados úteis em favor da atuação naqueles 
que priorizam a atuação resolutiva e orientada à produção de resultados jurídicos que lhe sejam úteis, notadamente nos socialmente relevantes (artigo 8º, 
inciso III da Recomendação CNMP nº 54/2017). 

Ainda, dentro do planejamento institucional de atuação do MPF, constam como objetivos estratégicos buscar a eficiência de atuação, 
de modo a alcançar resultados efetivos, bem como abreviar a duração de feitos extrajudiciais sempre que não houver prejuízo ao bem jurídico tutelado. 

Diante disso, considerando todo o exposto e a tramitação de procedimento originário mais abrangente e instruído, decido pelo 
arquivamento deste feito, com amparo no art. 12 da Resolução CNMP nº174, de 4 de julho de 2017. Comunique-se ao NAOP/PFDC/5ª Região. 

Uma vez que a instauração se deu por dever de ofício, é dispensada a comunicação ao noticiante (art. 13, § 2º, da Resolução n.º 
174/2017). 

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00119934-2021| 

PORTARIA Nº 986, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Designa o Procurador da República RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS 
SANTOS para realizar audiência junto à 9ª Vara Federal Criminal no dia 30 de 
novembro de 2021. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando: 
I - o disposto no art. 48, inciso VII, "b" e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; 
II - que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias 

em vigor; 
III - a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, 

inclusive no que pertine ao rodízio das audiências da 9ª Vara Federal Criminal, resolve: 
Art. 1º Designar o Procurador da República RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS para realizar audiência junto à 9ª 

Vara Federal Criminal no dia 30 de novembro de 2021. 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 
Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 
Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

SERGIO LUIZ PINEL DIAS 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00009036-2021| 
PORTARIA Nº 35, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - PRISMA - 
REQUERIMENTOS AUTÔNOMOS DE RECONHECIMENTO E 
AVERBAÇÃO DE ESPECIALIDADE 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 
de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

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

Considerando que de acordo com as cópias dos autos do processo nº 5001962-26.2018.4.02.5116, o INSS não prevê a possibilidade 
de averbação de tempo de serviço especial; 

Considerando que inexiste procedimento administrativo previdenciário regulamentado apto a promover a análise de reconhecimento 
do tempo especial e sua averbação, e que não foi criado requerimento autônomo para esse fim pelo INSS, em razão da custosa necessidade de adequação 
exposta acima pela autarquia; 

Considerando que foi dada solução, seguindo sugestão do Juízo, através do processamento via requerimento de aposentadoria por 
tempo de contribuição, que irá servir apenas para a análise do tempo de atividade especial, ficando registrado no sistema de benefícios, para quando o 
interessado quiser requerer de fato a concessão, as averbações migrarem automaticamente: 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público que terá como objetivo 
acompanhar a adoção de medidas por parte do INSS para o reconhecimento e a averbação do tempo especial, de forma a diminuir as constantes 
judicializações destes casos; 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à PFDC - PROCURADORIA FEDERAL DOS 
DIREITOS DO CIDADÃO a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, reitere-se o OFÍCIO/MPF/PRM MACAÉ/FBS/Nº 954/2021 (Documento 24). 
 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00119900-2021| 
PORTARIA Nº 283, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Procedimento nº 1.30.001.002216/2021-48. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 
correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 
e art. 7º, I da LC 75/93); 

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

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
CONVERTE o Procedimento Preparatório nº1.30.001.002216/2021-48 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, com 

escopo de apurar acerca dos programas de incentivo à compostagem doméstica e comunitária existentes no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 
Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 
2) Após, voltem os autos conclusos para análise. 

 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00053008-2021| 

PORTARIA Nº 137, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Notícia de Fato nº 1.33.000.001709/2021-69 - CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL 
 

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

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

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001709/2021-69 versando sobre desabastecimento do 
fármaco TRACOLIMO no estado de Santa Catarina, no âmbito do 7º Ofício da Saúde e Cidadania da Procuradoria da República em Santa Catarina, 

DETERMINO a CONVERSÃO deste procedimento em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e 
outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

TRACOLIMO. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO"; 
b) Publique-se; 

 
DANIELE CARDOSO ESCOBAR 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-AND-SP-00001715-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas funções institucionais e legais, 
com assento em especial no disposto nos artigos 127 caput e 129 da Constituição Federal, no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem 
como no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 
difusos e coletivos (artigo 129, incisos I e II, da Constituição Federal); 

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, dentre outros, dos direitos constitucionais e do patrimônio público e social; e que o inciso 
XIV do aludido dispositivo legal lhe incumbe o dever de promover as ações necessárias à defesa da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 37, caput, que “A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que nas hipóteses de constatação de lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano, e que no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário 
os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio (Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, na Resolução nº 
87/2010 do Conselho Superior de Ministério Público Federal – CSMPF, e na Resolução nº 174/2017 do CNMP; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato n. 1.34.001.009806.2021-52, autuada a partir de cópia do inquérito policial n. 5000719-
27.2019.4.03.6137, instaurado para apurar suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional atribuído a GLAUBER CUSTÓDIO CARZINO, 
empregado da agência da Caixa Econômica Federal em Andradina/SP; 

CONSIDERANDO que, no bojo dos referidos autos, há indícios da prática de diversas irregularidades na contratação de operações 
de renegociação de dívida pelo investigado que, aproveitando-se da função de gerente da CAIXA, liberou crédito para si de forma irregular e desvirtuou 
sua aplicação para finalidade diversa da contratual, resultando em um prejuízo à CAIXA na ordem de R$ 28.943,23 (vinte e oito mil, novecentos e 
quarenta e três reais e vinte e três centavos); 

CONSIDERANDO, por fim, a proximidade de vencimento do prazo para conclusão do presente procedimento, e a necessidade de 
realização de diligências imprescindíveis ao cabal esclarecimento dos fatos; 

RESOLVE, com fundamento nos dispositivos legais referidos, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, tendo 
por objeto a “apuração de possível ato de improbidade administrativa decorrente da contratação irregular de operação de crédito e renegociação de dívida 
própria por Glauber Custódio Carzino, empregado da Agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em Andradina”. 

Altere-se o campo do resumo da capa dos autos a fim de adequá-lo ao objeto mencionado acima. 
Proceda-se ao registro e autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos 

termos do art. 7º, da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil, mediante 
certidão nos autos após o seu transcurso. 

Após, tornem os autos conclusos para determinação de diligências. 
 

THALES FERNANDO LIMA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00009193-2021| 
PORTARIA Nº 17, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Instauração de Inquérito Civil nº 1.34.003.000033/2021-29 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais; 
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CONSIDERANDO a sua atribuição na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal); 

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, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e 
social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar nº 
75/93); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, incisos II, alínea “d” e inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, segundo o qual 
compete ao Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos, dentre outros, ao meio ambiente, bem como 
promover a defesa do meio ambiente; 

CONSIDERANDO a representação encaminhada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Duartina/SP, informando – através de documentos emitidos pela CETESB -, o funcionamento irregular de carvoarias no Horto Florestal 
Brasília, local em que o INCRA mantém um projeto de assentamento para fins de reforma agrária, ainda sem as devidas autorizações ambientais; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de novas diligências investigatórias nos presentes autos, posto que a situação não está 
solucionada, mas caminha para a adequação, 

R E S O L V E, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 
CONVERTER, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como do art. 2º, § 6º, da 
Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público, o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, através da presente 
Portaria, procedimento este que terá por objeto apurar a cessação das carvoarias e a regularização ambiental do projeto de assentamento do INCRA. 

DETERMINO, ainda: 
a) que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, especialmente no Sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado 

na presente portaria, inclusive a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.003.000033/2021-29 em Inquérito Civil; 
b) que seja comunicada à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Meio Ambiente) acerca da presente 

instauração/conversão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
c) que seja designado o servidor Eduardo da Rocha do Ó, Técnico Administrativo do Ministério Público da União, como secretário, 

para auxiliar a instrução do presente Inquérito Civil; 
d) que a SUBJUR acompanhe o vencimento do prazo fixado no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 
e) que seja certificado o cumprimento de todas as diligências aqui determinadas, e 
f) que seja expedido ofício à Promotoria de Justiça de Duartina, em atendimento ao protocolo eletrônico PRM-BAU-SP-

00008386/2021, encaminhando-lhe cópia integral do presente procedimento. Posteriormente, tornem os autos conclusos para novas deliberações. 
 

ANDRÉ LIBONATI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00008463-2021| 
DECISÃO Nº 112, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
ARQUIVAMENTO. Procedimento Administrativo de Acompanhamento n.º 
1.34.007.000079/2020-27. 
 

1. Este Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA) foi instaurado, em 02.04.2020, para “acompanhar as medidas 
adotadas no Município de Lins-SP para o enfrentamento da ESPIN [Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional] decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”. 

Seu objeto era, inicialmente, bastante amplo, como permitia interpretação a contrario sensu do Enunciado n.º 10 da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). 

Contudo, em 19.06.2020 foi publicada – em razão, exatamente, do “crescimento dos conflitos de atribuição entre os diversos ramos 
e unidades do Ministério Público Brasileiro, especialmente durante a pandemia da Covid-19, fato que denota a necessidade de atenção, pelos membros, 
dos limites de suas atribuições institucionais” – a Recomendação Conjunta n.º 2/20 do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e do 
Corregedor Nacional do Ministério Público, cujo art. 1º tem o seguinte teor: 

Art. 1º. Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que atentem para os limites de suas funções institucionais, 
evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes. 

§ 1º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades municipais e estaduais compete ao Ministério 
Público dos Estados. 

§ 2º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades federais compete ao Ministério Público 
Federal. 

§ 3º. Nas questões que envolvam a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, observar-se-ão as 
divisões de atribuições baseadas nas competências estabelecidas pela Constituição da República para a Justiça Federal e Estadual. 

§ 4º. Nas questões de controle de políticas públicas que envolvam atuação articulada de mais de um ente da federação observar-se-
ão os mesmos critérios definidos nos §§1º e 2º deste artigo. 

§ 5º. Nas questões que envolvam o repasse de recursos federais, o critério de atribuição a ser observado respeitará o disposto nas 
Súmulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, as quais estabelecem que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio 
de verba sujeita a prestação de contas perante o órgão federal e à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada 
ao patrimônio municipal. 

A partir de então, o escopo da investigação foi bastante reduzido. 
2. Em 23.04.2020 o Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 3ª Região não homologou 

decisão em que reconheci a incompetência do Ministério Público Federal (MPF) para acompanhar “normas, medidas e políticas concretas que garantam 
à população em situação de rua e àquela localizada em favelas e periferias das grandes cidades, estrutura e condições mínimas de higiene, limpeza, 
alimentação, repouso, segurança, dignidade, bem-estar e acesso à saúde”. 
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De qualquer modo, em 04.05.2020 o Município de Lins informou: 
Tendo em vista o quadro de pandemia do novo Corona Vírus – Covid 19, o Decreto de Calamidade e todas as medidas preventivas e 

responsivas que dele decorre, as equipes passaram a monitorar, ainda mais, a movimentação dessas pessoas, bem como a necessidade de novas ações, 
voltadas a elas. Isto posto, notamos que até o momento a média de procura por albergamento das PSR de Lins não se alterou, de modo a não justificar a 
implantação de abrigos temporários para atender essa população, por exemplo. 

Por outro lado, informamos que as equipes dos respectivos serviços foram orientadas para adoção de metodologias extraordinárias 
que favoreçam a higiene do local e de seus usuários, contribuindo assim com a não proliferação do vírus. 

A PML, dentro do possível, tem enviado materiais de limpeza, álcool em gel, materiais informativos, dentre outros itens que possam 
contribuir com o enfrentamento do novo Corona Vírus, no âmbito do trabalho desenvolvido por estas organizações. Os usuários destes serviços, bem 
como seus trabalhadores foram incluídos no calendário de imunização do H1N1. 

Informamos também que, para além da população em situação de rua e apesar do município não ter registro de favelas em seu 
território, os bairros, bem como as famílias mais vulneráveis estão sendo atendidos sistematicamente por meio de entregas de cestas básicas, kits de 
higiene, álcool 70º e máscaras, adquiridas ou ainda recebidas de doações por distintas instituições e setores da sociedade. 

Até o momento foram concedidas mais de 800 cestas básicas, distribuídos cinco mil litros de álcool 70º, mais de mil máscaras de 
tecido e centenas de kits de higiene, contendo sabonetes, detergente, água sanitária entre outros. 

Acrescentamos que a Secretaria Municipal de Assistência Social tem intermediado inúmeras doações de itens dessa natureza, 
angariados por grupos de voluntários e/ou empresas, os quais nos procuram para indicar demandas da comunidade. 

3.Também houve acompanhamento, por um período, do cumprimento, pelo Município, do dever de transparência estabelecido pelo 
art. 4º, § 2º, da Lei n.º 13.979/20 com relação às aquisições realizadas com recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde. 

No entanto, em 27.04.2020 foi publicado o Comunicado n.º 18/20 do Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP), por meio do qual aquele Tribunal explicitou que estava acompanhando os Portais de Transparência, por meio de suas Unidades 
Regionais de Fiscalização, e em 13.05.2020 foi emitido o Comunicado GP n.º 13/20, por meio do qual o TCE-SP determinou aos “responsáveis” por 
alguns “órgãos públicos” que observassem a “obrigatoriedade de divulgação concomitante dos atos administrativos relacionados ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19”. 

Em respeito ao princípio constitucional da eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput), interrompi, então, essa linha de atuação. 
4. Por fim, o procedimento passou a ter por foco unicamente a destinação dada pelo Município aos recursos federais recebidos à conta 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tendo em vista a autorização, concedida pelo art. 21-A da Lei n.º 11.947/09, de “distribuição imediata 
aos pais ou responsáveis dos estudantes” de “gêneros alimentícios” “durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica 
em razão de situação de emergência ou calamidade pública”. 

Porém, em 11.11.2021 o Município de Lins informou que nas escolas públicas municipais as aulas já estão sendo realizadas de modo 
integralmente presencial. 

5. Por tais razões, ARQUIVO este PAA, nos termos do art. 12 da Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). 

Em decorrência, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini que: 
a) providencie a publicação desta decisão no portal do MPF (Resolução CNMP n.º 174/17, art. 9º combinada com Resolução n.º 87/10 

do Conselho Superior do MPF, art. 4º, inc. V, e art. 16, § 1º, inc. I); e 
b) comunique-a à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão e ao Município de Lins. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00008471-2021| 
DECISÃO Nº 114, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
ARQUIVAMENTO. Procedimento Administrativo de Acompanhamento n.º 
1.34.007.000080/2020-51. 
 

1. Este Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA) foi instaurado, em 02.04.2020, para “acompanhar as medidas 
adotadas no Município de Pongaí-SP para o enfrentamento da ESPIN [Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional] decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”. 

Seu objeto era, inicialmente, bastante amplo, como permitia interpretação a contrario sensu do Enunciado n.º 10 da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). 

Contudo, em 19.06.2020 foi publicada – em razão, exatamente, do “crescimento dos conflitos de atribuição entre os diversos ramos 
e unidades do Ministério Público Brasileiro, especialmente durante a pandemia da Covid-19, fato que denota a necessidade de atenção, pelos membros, 
dos limites de suas atribuições institucionais” – a Recomendação Conjunta n.º 2/20 do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e do 
Corregedor Nacional do Ministério Público, cujo art. 1º tem o seguinte teor: 

Art. 1º. Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que atentem para os limites de suas funções institucionais, 
evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes. 

§ 1º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades municipais e estaduais compete ao Ministério 
Público dos Estados. 

§ 2º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades federais compete ao Ministério Público 
Federal. 

§ 3º. Nas questões que envolvam a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, observar-se-ão as 
divisões de atribuições baseadas nas competências estabelecidas pela Constituição da República para a Justiça Federal e Estadual. 

§ 4º. Nas questões de controle de políticas públicas que envolvam atuação articulada de mais de um ente da federação observar-se-
ão os mesmos critérios definidos nos §§1º e 2º deste artigo. 

§ 5º. Nas questões que envolvam o repasse de recursos federais, o critério de atribuição a ser observado respeitará o disposto nas 
Súmulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, as quais estabelecem que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio 
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de verba sujeita a prestação de contas perante o órgão federal e à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada 
ao patrimônio municipal. 

A partir de então, o escopo da investigação foi bastante reduzido. 
2. Em 23.04.2020 o Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 3ª Região não homologou 

decisão em que reconheci a incompetência do Ministério Público Federal (MPF) para acompanhar “normas, medidas e políticas concretas que garantam 
à população em situação de rua e àquela localizada em favelas e periferias das grandes cidades, estrutura e condições mínimas de higiene, limpeza, 
alimentação, repouso, segurança, dignidade, bem-estar e acesso à saúde”. 

De qualquer modo, em 06.05.2020 o Município de Pongaí informou que naquele momento nele não havia população em situação de 
rua. 

3. Também houve acompanhamento, por um período, do cumprimento, pelo Município, do dever de transparência estabelecido pelo 
art. 4º, § 2º, da Lei n.º 13.979/20 com relação às aquisições realizadas com recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde. 

No entanto, em 27.04.2020 foi publicado o Comunicado n.º 18/20 do Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP), por meio do qual aquele Tribunal explicitou que estava acompanhando os Portais de Transparência, por meio de suas Unidades 
Regionais de Fiscalização, e em 13.05.2020 foi emitido o Comunicado GP n.º 13/20, por meio do qual o TCE-SP determinou aos “responsáveis” por 
alguns “órgãos públicos” que observassem a “obrigatoriedade de divulgação concomitante dos atos administrativos relacionados ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19”. 

Em respeito ao princípio constitucional da eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput), interrompi, então, essa linha de atuação. 
4. Por fim, o procedimento passou a ter por foco unicamente a destinação dada pelo Município aos recursos federais recebidos à conta 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tendo em vista a autorização, concedida pelo art. 21-A da Lei n.º 11.947/09, de “distribuição imediata 
aos pais ou responsáveis dos estudantes” de “gêneros alimentícios” “durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica 
em razão de situação de emergência ou calamidade pública”. 

Porém, em 26.11.2021 o Município de Pongaí informou que nas escolas públicas municipais as aulas já estão sendo realizadas de 
modo integralmente presencial. 

5. Por tais razões, ARQUIVO este PAA, nos termos do art. 12 da Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). 

Em decorrência, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini que: 
a) providencie a publicação desta decisão no portal do MPF (Resolução CNMP n.º 174/17, art. 9º combinada com Resolução n.º 87/10 

do Conselho Superior do MPF, art. 4º, inc. V, e art. 16, § 1º, inc. I); e 
b) comunique-a à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão e ao Município de Pongaí. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00008514-2021| 
DECISÃO N° 115, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Procedimento Administrativo de Acompanhamento n.º 1.34.007.000076/2020-93 
 

1. Este Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA) foi instaurado, em 02.04.2020, para “acompanhar as medidas 
adotadas no Município de Guaimbê-SP para o enfrentamento da ESPIN [Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional] decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019”.1 

Seu objeto era, inicialmente, bastante amplo,2 como permitia interpretação a contrario sensu do Enunciado n.º 10 da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).3 

Contudo, em 19.06.2020 foi publicada – em razão, exatamente, do “crescimento dos conflitos de atribuição entre os diversos ramos 
e unidades do Ministério Público Brasileiro, especialmente durante a pandemia da Covid-19, fato que denota a necessidade de atenção, pelos membros, 
dos limites de suas atribuições institucionais” – a Recomendação Conjunta n.º 2/20 do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e do 
Corregedor Nacional do Ministério Público, cujo art. 1º tem o seguinte teor: 

Art. 1º. Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que atentem para os limites de suas funções institucionais, 
evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes. 

§ 1º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades municipais e estaduais compete ao Ministério 
Público dos Estados. 

§ 2º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades federais compete ao Ministério Público 
Federal. 

§ 3º. Nas questões que envolvam a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, observar-se-ão as 
divisões de atribuições baseadas nas competências estabelecidas pela Constituição da República para a Justiça Federal e Estadual. 

§ 4º. Nas questões de controle de políticas públicas que envolvam atuação articulada de mais de um ente da federação observar-se-
ão os mesmos critérios definidos nos §§1º e 2º deste artigo. 

§ 5º. Nas questões que envolvam o repasse de recursos federais, o critério de atribuição a ser observado respeitará o disposto nas 
Súmulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, as quais estabelecem que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio 
de verba sujeita a prestação de contas perante o órgão federal e à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada 
ao patrimônio municipal. 

A partir de então, o escopo da investigação foi bastante reduzido. 
2. Em 23.04.2020 o Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 3ª Região não homologou 

decisão4 em que reconheci a incompetência do Ministério Público Federal (MPF) para acompanhar “normas, medidas e políticas concretas que garantam 
à população em situação de rua e àquela localizada em favelas e periferias das grandes cidades, estrutura e condições mínimas de higiene, limpeza, 
alimentação, repouso, segurança, dignidade, bem-estar e acesso à saúde”.5 
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De qualquer modo, em 06.05.2020 o Município de Guaimbê informou que, nele, “não há nenhum registro de favelas, sendo que as 
pessoas desprovidas de recursos financeiros estão sendo atendidas pelo Departamento de Assistência Social, o que [sic] após efetuar triagem 
disponibilizam [sic] produtos alimentícios necessários.”6 

3. Também houve acompanhamento, por um período, do cumprimento, pelo Município, do dever de transparência estabelecido pelo 
art. 4º, § 2º, da Lei n.º 13.979/207 com relação às aquisições realizadas com recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.8 

No entanto, em 27.04.2020 foi publicado o Comunicado n.º 18/20 do Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP), por meio do qual aquele Tribunal explicitou que estava acompanhando os Portais de Transparência, por meio de suas Unidades 
Regionais de Fiscalização,9 e em 13.05.2020 foi emitido o Comunicado GP n.º 13/20, por meio do qual o TCE-SP determinou aos “responsáveis” por 
alguns “órgãos públicos” que observassem a“ obrigatoriedade de divulgação concomitante dos atos administrativos relacionados ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19”.10 

Em respeito ao princípio constitucional da eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput),11 interrompi, então, essa linha de atuação. 
4. Por fim, o procedimento passou a ter por foco unicamente a destinação dada pelo Município aos recursos federais recebidos à conta 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tendo em vista a autorização, concedida pelo art. 21-A da Lei n.º 11.947/09, de “distribuição imediata 
aos pais ou responsáveis dos estudantes” de “gêneros alimentícios” “durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica 
em razão de situação de emergência ou calamidade pública”. 

Porém, em 25.11.2021 o Município de Guaimbê informou que nas escolas públicas municipais as aulas já estão sendo realizadas de 
modo integralmente presencial.12 

5. Por tais razões, ARQUIVO este PAA, nos termos do art. 12 da Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP).13 

Em decorrência, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini que: 
a) providencie a publicação desta decisão no portal do MPF (Resolução CNMP n.º 174/17, art. 9º14 combinada com Resolução n.º 

87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 4º, inc. V,15 e art. 16, § 1º, inc. I16); e 
b) comunique-a à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão e ao Município de Guaimbê. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
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