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        AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO 

 
Aos 24 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (2021), 

nesta cidade de Belo Horizonte, às 15 horas, por meio da plataforma virtual Microsoft 

Teams, como previsto no art. 13, parágrafo único, da Resolução Presi nº 9953729-TRF1, 

que estabelece medidas temporárias de prevenção e de redução dos riscos de 

disseminação e de contágio do coronavírus, causador da Covid-19, no âmbito da Justiça 

Federal da 1ª Região, e como recomendado pelo art. 6º, §3º, da Resolução nº 314 do 

Conselho Nacional de Justiça, de 20/4/2020, pela Juíza Federal Substituta da Quinta Vara 

da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, Trícia de Oliveira Lima, foi declarada 

aberta a Audiência Virtual Conciliação realizada nos autos da Ação Civil Pública n º. 

1010936-16.2021.4.01.3800 movida por Ministério Público Federal  em face de União . 

Registrou-se a presença, ou a entrada em ambiente virtual, do Ministério Público 

Federal , na pessoa do Dr. Helder Magno da Silva, Procurador Regional dos Dire itos 

do Cidadão , acompanhado do assessor Wilson Bernardino de Macedo Neto  e da 

estagiária Luísa Mouta Cunha , da União , representada pelos Advogados da União Dr. 

Pedro Vidal Bastos Guimarães (Coordenador Regional de Assuntos de Serviço 

Público), Dr. Diogo Palau Flores dos Santos  (Procurador Regional da União), Dr. João 

Bosco Teixeira  (Consultor Jurídico junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública) e  

Dr. Bruno Luiz Dantas de Araújo Rosa   (Coordenador Geral do Contencioso da 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça) e da Polícia Federal , na pessoa do Dr. 

Carlos Frederico Portella Santos Ribeiro , Delegado de Polícia Federal (Chefe da 

Divisão de Planejamento e Execução de Concursos – DPLAC/COREC/DGP/PF). Aberta a 

audiência, indagadas as partes sobre a possibilidade de celebração de acordo para 

abreviação da solução do litígio, manifestou-se a União pela possibilidade de composição, 

nos seguintes termos: “Tendo como premissa as dificuldades sociais e do si stema de 

saúde decorrentes do período de pandemia, a União, destacando a necessidade de 

obtenção das autorizações administrativas no âmbito  da Advocacia-Geral da União, 

apresenta proposta de acordo embasada nas seguintes  cláusulas: 1) Retificação de 

cláusulas do edital e reabertura das inscrições par a as vagas reservadas às 
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pessoas com deficiência, por meio de publicação de edital, que conferirá o prazo de 

03 dias para inscrição; 2) inclusão de cláusula no edital em que se preverá a 

necessidade de os candidatos pessoas com deficiênci a apresentarem, no momento 

da inscrição, apenas laudo médico simples, subscrit o por um único médico e 

emitido nos últimos doze meses; 3) diferimento da a presentação do laudo 

multidisciplinar para o momento da perícia médica r ealizada em fase própria do 

concurso; 4) a proposta de acordo admitirá, inclusi ve, o saneamento das inscrições 

que experimentaram prejuízos em virtude da cláusula  editalícia que será retificada. ” 

Dr. Carlos Frederico, da Polícia Federal, assim como os Advogados da União enfatizaram 

que serão empreendidos pela União todos os esforços, a fim de que o edital de retificação 

seja publicado até o dia 26/3/2021 ou, no mais tardar, até o dia 29/3/2021, de modo a que 

não haja prejuízos ao cronograma e às demais etapas do certame. Ouvido acerca da 

proposta, manifestou o Ministério Público Federal sua anuência. A Advocacia-Geral da 

União elaborará a versão final da minuta do acordo a ser encaminhada ao Ministério 

Público Federal e juntada aos autos até o dia 26/3/2021 para homologação pelo Juízo. 

Ata redigida e assinada após o encerramento da audiência, realizada por meio virtual. 

Deverá a Secretaria promover a gravação da audiência na pasta G:. 
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