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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - 5868| 

PORTARIA Nº 19, DE 21 DE MARÇO DE 2017 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 10/2017, recebido em 21 de 

março de 2017), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiarem durante o período adiante elencados os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça a seguir 

nominados: 

1.MATHEUS GABRIEL DOS REIS REZENDE para atuar perante a 73ª Promotoria Eleitoral, Comarca de Laje do Muriaé, no 

período de 21 a 31 de março de 2017; 

2.EGBERTO ZIMMERMANN para atuar perante a 213ª Promotoria Eleitoral – Lins de Vasconcelos, Comarca da Capital, no período 

de 21 a 31 de março de 2017, em razão do afastamento da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições; e 

3.NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JUNIOR para atuar perante a 53ª Promotoria Eleitoral, Comarca da Duas Barras, 

especificamente no procedimento eleitoral MPRJ 2016.01134696, no dia 21 de março de 2017. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 
 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - 5869| 

PORTARIA Nº 20, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 20/2017, recebida em 21 de 

março de 2017), 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO a designação da Promotora de Justiça DANIELLA FARIA DA SILVA BARD para atuar perante a 73ª 

Promotoria Eleitoral – Comarca de Laje do Muriaé, no período de 21 a 31 de março de 2017. 
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Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de indicação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE  

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - 5373| 

PORTARIA Nº 86, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pela Portaria PGR n.º 421, de 24 de agosto de 1992, e pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR n.º 382, de 5 

de maio de 2015, e nos termos do art. 19 da Portaria PRR/3ª Região nº 18, de 3 de fevereiro de 2011, resolve: 

Art.1º. Designar, a pedido, para atuarem em conjunto, ou eventualmente em separado, nos desdobramentos recursais e nos feitos 

correlatos aos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.03.000.000450/2016-19, e em quaisquer outras ações penais ou incidentes derivados 

dessa investigação, os Procuradores Regionais da República Maria Luisa Rodrigues de Lima Carvalho, Elaine Cristina de Sá Proença e Vinícius Fernando 

Alves Fermino.  

Art. 2º.  Revoga-se a Portaria PRR3 n.º 84, de 17 de março de 2017. 

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor nesta data. 

Dê-se ciência aos Procuradores Regionais da República designados, à Coordenadoria Jurídica e à Divisão de Apoio às Áreas Cível e 

Criminal. 

 

MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - 5684| 

PORTARIA Nº 87, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

Altera o artigo 1º da Portaria PRR3 n.º 68/2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelas Portarias nos 421, de 24 de agosto de 1992 e 591, de 20 de novembro de 2008, expedidas pelo Excelentíssimo Procurador-Geral 

da República, resolve: 

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria PRR/3ª Região n.º 68, de 7 de março de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

SUSPENDER, no período de 05 a 07 de abril de 2017, com devida compensação posterior, a distribuição dos seguintes feitos ao gabinete do Exmo. 

Procurador Regional da República VINÍCIUS FERNANDO ALVES FERMINO: 

a) Habeas corpus de réu preso; 

b) Feitos com ciência de acórdão ou decisão; 

c) Feitos com prazo de contrarrazões de Recurso Ordinário; 

d) Feitos com prazo de contraminuta de Agravo de inadmissibilidade de Recursos Especial e Extraordinário; 

e) Suspensões de segurança;  

f) Representações de Procuradores da República, para eventual interposição de medidas urgentes nos processos da tutela coletiva. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Dê-se ciência aos Procuradores Regionais da República da 3ª Região, à Coordenadoria Jurídica e de Documentação e à Coordenadoria 

de Gestão de Pessoas desta unidade ministerial. Publique-se. 

 

MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 4843| 

PORTARIA Nº 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2017 

 

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

e: 

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

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF/88, regulamentado pelo art. 6°, VII, 

da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90); 

CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (artigo 

225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar a regularidade do empreendimento denominado “Reserva do Porangatu”, a ser construído 

à beira-mar, pela empresa Podium Engenharia LTDA., no município de São dos Milagres (AL), com possíveis impactos ambientais na APA Costa dos 

Corais; 

RESOLVE: 
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1) Instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC), nos termos da CF/88, art. 129, III, regulamentada pelo art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 

75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90; 

2) Determinar, à Secretaria deste 9º Ofício da PRAL, a adoção das seguintes providências: 

2.1. Autue-se e registre-se a presente portaria; 

2.2. Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal (art. 6º da Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante registro da providência no sistema ÚNICO (Ofício Circular nº 5003/2012 - 4ª CCR), 

sem prejuízo da publicação deste ato no Diário Oficial da União;  

2.3. Após, cumpra-se o despacho de fl. 2 dos autos extrajudiciais de nº 1.11.000.000046/2017-46. 

 

RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES  

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 9456| 

PORTARIA Nº 31, DE 15 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1.º, IV, da Lei n. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8.º, inciso II, LC n. 75/93); 

Considerando a implantação do Núcleo de Combate à Corrupção na Procuradoria da República no Amazonas; 

Considerando o teor do Enunciado n. 30 da 5ª CCR – Aprovado na 871ª Sessão – 24/06/2015, indica que “A partir da criação dos 

Núcleos de Combate à Corrupção, os fatos de dúplice repercussão, criminal e cível, são distribuídos para um único procurador”.  

Considerando a orientação ao Enunciado n. 30 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no sentido de 

que “A instauração de inquérito policial ou o encaminhamento de investigação para a Procuradoria Regional da República ou Procuradoria-Geral da 

República (prerrogativa de foro), não exclui, na origem, a adoção de providências investigatórias relativas à dimensão cível (improbidade administrativa 

e ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira), quando houver dúplice repercussão (criminal e cível)”; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato n. 1.13.000.000456/2017-12 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de “Apurar 

supostas irregularidades no município de Parintins praticadas por seu ex-prefeito, Carlos Alexandre Ferreira Silva (2013/2016), especialmente relacionada 

à suposta ausência de prestação de contas referentes ao PROJOVEM URBANO, exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016”. 

Para isso, DETERMINA-SE:  

1. à COJUD, para autuar esta portaria no procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da Resolução n. 

002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 

2. OFICIE-SE à CGU, TCU, TCE solicitando informação sobre a eventual existência de ação de controle sobre os fatos narrados na 

representação de fls. 03-06, notadamente sobre possíveis irregularidades no município de Parintins praticadas por seu ex-prefeito, Carlos Alexandre 

Ferreira Silva (2013/2016), especialmente relacionada à suposta ausência de prestação de contas referentes ao PROJOVEM URBANO, exercícios de 

2013, 2014, 2015 e 2016; 

3. OFICIE-SE ao FNDE solicitando informação sobre a eventual existência de apuração sobre os fatos narrados na representação de 

fls. 03-06, notadamente sobre possíveis irregularidades no município de Parintins praticadas por seu ex-prefeito, Carlos Alexandre Ferreira Silva 

(2013/2016), especialmente relacionada à suposta ausência de prestação de contas referentes ao PROJOVEM URBANO, exercícios de 2013, 2014, 2015 

e 2016; 

4. OFICIE-SE ao BANCO DO BRASIL solicitando informações completas sobre as movimentações financeiras realizadas na conta 

destinada à movimentação de recursos do programa PROJOVEM URBANO, no município de Parintins, nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016; 

5. OFICIE-SE à POLÍCIA FEDERAL encaminhando cópia dos documentos de fls. 03-184, requisitando a instauração de Inquérito 

Policial para apuração da prática de crimes. 

Cumpra-se. 

 

LEONARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 9471| 

PORTARIA Nº 36, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1.º, IV, da Lei n. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8.º, inciso II, LC n. 75/93); 

Considerando a implantação do Núcleo de Combate à Corrupção na Procuradoria da República no Amazonas; 
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Considerando o teor do Enunciado n. 30 da 5ª CCR – Aprovado na 871ª Sessão – 24/06/2015, indica que “A partir da criação dos 

Núcleos de Combate à Corrupção, os fatos de dúplice repercussão, criminal e cível, são distribuídos para um único procurador”.  

Considerando a orientação ao Enunciado n. 30 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no sentido de 

que “A instauração de inquérito policial ou o encaminhamento de investigação para a Procuradoria Regional da República ou Procuradoria-Geral da 

República (prerrogativa de foro), não exclui, na origem, a adoção de providências investigatórias relativas à dimensão cível (improbidade administrativa 

e ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira), quando houver dúplice repercussão (criminal e cível)”; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório n. 1.13.000.001967/2015-90 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 

de “Apurar possíveis irregularidades no município de Ipixuna/AM com possível uso de recursos federais, notadamente relacionadas à aquisição de 

medicamentos em período próximo ao ano de 2015”. 

Para isso, DETERMINA-SE:  

1. à COJUD, para autuar esta portaria no procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da Resolução n. 

002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 

2. OFICIE-SE SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS, DENASUS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, NEMS/AM, 

TCU, CGU, TCE e PF solicitando informação sobre a existência de eventual apuração sobre Irregularidades no município de Ipixuna/AM com possível 

uso de recursos federais, notadamente relacionadas à aquisição de medicamentos em período próximo ao ano de 2015. 

Cumpra-se. 

 

LEONARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 12607| 

PORTARIA N° 87, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista a competência delegada por meio 

da Portaria PGR no 458, de 2 de julho de 1998, e em atendimento ao voto nº 87/2017, exarado pelo Exmº Procurador regional da República João Francisco 

Bezerra de Carvalho, e acolhido por unanimidade na deliberação da 7ª CCR, Sessão nº 26ª, de 14 de fevereiro de 2017, resolve: 

Art. 1º. Designar o Procurador da República RUY NESTOR BASTOS MELLO, para oficiar nos autos nº 1.14.000.001618/2015-31, 

de acordo com a manifestação da Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º. Caso o titular designado esteja gozando de desoneração ou esteja afastado, assumirá o encargo dos autos o substituto de 

acordo com a Resolução n. 2/2015, e suas alterações. 

 

OLIVEIROS GUANAIS DE AGUIAR FILHO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 12364| 

PORTARIA Nº 6, DE 9 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref.: NF nº 1.14.000.000738/2017-82. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 6°, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93, e art. 129, II, III e VI, da 

Constituição Federal de 1988, e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e: 

a) Considerando a representação de fl. 05, que dá conta de supostos danos ao meio ambiente em razão da construção de um edifício 

garagem nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Barroquinha; 

b) Considerando o Despacho de declínio de atribuições (fls. 10 e 11) do Ministério Público do Estado da Bahia.  

c) Considerando a necessidade de se obter maiores informações quanto a eventuais providências que se mostrarem pertinentes; 

d) Considerando o que dispõe a Constituição da Federal (arts. 23, VI, 24, VI e VII, 170, VI, 186, II, e 225) acerca da proteção ao 

meio ambiente; e 

e) Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, bem como a promoção do inquérito civil para a proteção do meio ambiente (art. 129, inciso VI da Constituição Federal c/c art. 

6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE INSTAURAR Inquérito Civil, com o seguinte objeto: “apurar eventuais danos ao patrimônio histórico e cultural em razão 

da construção de um edifício garagem nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Barroquinha, situada na Ladeira da Barroquinha, monumento tombado 

pelo IPHAN”, determinando as seguintes diligências: 

1) Oficie-se ao IPHAN, encaminhado-lhe cópia da presente portaria e das fl. 05, solicitando que, no prazo de 30 dias, se manifeste 

sobre os fatos alegados e, especialmente, se houve embargo de eventual obra que esteja sendo executada sem autorização dos órgãos competentes, 

realizando vistoria in loco, além de informar sobre a existência de eventuais licenciamentos (encaminhando os respectivos documentos), bem como outras 

informações que julgar pertinentes; 

2) Oficie-se a SUCOM, encaminhado-lhe cópia da presente portaria e das fl. 05, solicitando que, no prazo de 30 dias, se manifeste 

acerca dos fatos narrados, especialmente se houve embargo de eventual obra que esteja sendo executada sem autorização dos órgãos competentes, 

realizando vistoria in loco, além de informar sobre a existência de eventuais licenciamentos (encaminhando os respectivos documentos), bem como outras 

informações que julgar pertinentes; 

3) Autue-se a presente Portaria e as peças de informação nela mencionadas; Comunique-se a instauração à 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão (4ªCCR); Encaminhe-se para publicação na forma do Art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010. 

Com a resposta, ou esgotado o prazo, façam-me os autos conclusos. 

 

DOMENICO D'ANDREA NETO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - 12492| 

PORTARIA N° 16, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

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, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

c) considerando que o objeto do presente Procedimento Preparatório insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório que fundamenta esta Portaria; 

RESOLVE o signatário INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos no Procedimento 

Preparatório nº 1.14.000.002655/2015-66.  

Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC 

consiste: “Apurar atuação das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal nos casos de interdição das vias por movimentos sociais”. 

Como diligência, determino a reiteração do Ofício nº 172/2017 – PRBA/13ºOF/CIV/LBN, encaminhado à Polícia Rodoviária Federal, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações solicitadas. 

  

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta conversão à Primeira 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 Público1. 

 

LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 1219| 

PORTARIA Nº 7, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Limoeiro do Norte/Quixadá-CE, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

Resolução CNMP n° 23/2007, artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO o contido na Notícia de Fato nº 1.15.001.000233/2016-90, instaurada a partir do Termo de Declarações de fls. 

14, noticiando a oferta irregular de curso superior pelo IESC, no município de Limoeiro do Norte/CE; 

CONSIDERANDO a Certidão de fls. 115, em que a aluna Amanda Mirley Maia relata estar cursando o 8º Semestre do curso de 

Licenciatura em Educação Física e que, em reunião com a diretoria do IESC e da Faculdade Vale do Jaguaribe (FVJ), ficou acordado que ao final do 

curso o certificado que as alunas iriam receber seria o de graduação; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da CF/88, promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, incluindo a defesa do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO a necessidade de colher maiores informações sobre a denúncia efetuada; 

RESOLVE converter o presente Procedimento em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos, determinando inicialmente: 

a) após os devidos registros, publique-se a presente portaria, cientificando a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 

6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

b) cumpram-se as diligências investigatórias dispostas no despacho oferecido em apartado. 

Cumpra-se. 

 

FRANCISCO ALEXANDRE DE PAIVA FORTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 1278| 

PORTARIA Nº 27, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

d) considerando os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.15.003.000429/2016-64, instaurada nesta Procuradoria da República no 

Município de Sobral para apurar ocupação irregular existente na área de preservação permanente do Açude Público Ayres de Sousa em Sobral/CE, sob 

o aspecto ambiental e eminentemente administrativo. 

Determino a instauração de inquérito civil mediante a conversão da NF Nº 1.15.003.000429/2016-64, com a realização das seguintes 

diligências: 

a) autue-se a presente Portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 
distribuição a este 2º Ofício e área de atuação vinculada à 4ª CCR; 

b) após os registros de praxe, a comunicação desta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - 1302| 

PORTARIA Nº 28, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

d) considerando os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.15.003.000430/2016-99, instaurada nesta Procuradoria da República no 

Município de Sobral para apurar ocupação irregular existente na área de preservação permanente do Açude Bonito em Ipu/CE, sob o aspecto ambiental 

e eminentemente administrativo. 

Determino a instauração de inquérito civil mediante a conversão da NF Nº 1.15.003.000430/2016-99, com a realização das seguintes 

diligências: 

a) autue-se a presente Portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

distribuição a este 2º Ofício e área de atuação vinculada à 4ª CCR; 

b) após os registros de praxe, a comunicação desta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 11905| 

PORTARIA DE ADITAMENTO DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

IC nº 1.34.001.006154/2011-22 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República, no exercício de suas atribuições constitucionais, 

considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 a 129 da Constituição da República e na Lei Complementar 75/1993, bem como as Resoluções 

nº 23/2007 do CNMP e nº 87/2010 do CSMPF, e, ainda, os termos do Enunciado nº 30 e da respectiva Orientação Técnica da 5ª CCR/MPF, resolve: 

ADITAR A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.001.006154/2011-22, a fim de que conste como 

envolvido, representante e objeto os seguintes:  

ENVOLVIDO: a apurar. 

OBJETO: investigar a possível ocorrência de irregularidades, no âmbito cível e criminal, na execução dos Convênios SIAFI nº 

514.581, 521.677, 600.249 e 702.209, celebrados com o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

DETERMINO, assim, a publicação desta portaria na Imprensa Nacional e a inclusão do correspondente arquivo virtual na área 

disponível para consulta no sítio da PR/DF. 

 

RAPHAEL PERISSE RODRIGUES BARBOSA 

Procurador da República. 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 11944| 

DESPACHO Nº 3.728, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.16.000.003390/2015-49 

 

Tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil nº 1.16.000.003390/2015-49, instaurado a partir de representação do 

Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal – SINDECOF-DF, com o intuito 

de apurar suposto descumprimento, por parte do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal – CRA/DF, da Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 123.527/2011). 

À fl. 17/19, o MPF recomendou ao CRA/DF que disponibilizasse em seu sítio eletrônico as informações estabelecidas na Lei 

12.527/2011. 

Em resposta o CRA/DF informou que adotaria as medidas necessárias para a implantação do seu portal da transparência, com a 

disponibilização dos dados exigidos pela Lei de Acesso à Informação. Para tanto solicitou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os quais foram concedidos 

(fl. 24/25).  

À fl. 29, o CRA/DF informou que no mês de setembro de 2016 aquele Conselho implantou o portal transparência em seu sítio 

eletrônico, que nos próximos 15 (quinze) dias todos os dados seriam disponibilizados integralmente no mencionado portal.  

Entretanto, em consulta à página eletrônica www.cradf.org.br/transparencia, constatou-se que a entidade promoveu parcial 

atendimento às exigências da Lei 12.527/11, pois não vem divulgando, periodicamente, as despesas nominais das remunerações de seus funcionários, 

auxílios, diárias, ajudas de custo, jetons e outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões. De se ressaltar, ainda, a 

existência de link para acessar os dados relativos às licitações, planejamento e viagens, porém não há informações disponíveis.  

É o relatório. 

Diante dessas circunstâncias, oficie-se ao Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, com cópia do presente despacho, 

para que promova o cumprimento integral das determinações impostas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.527/2011, em especial às licitações promovidas pela 

autarquia, gastos com as remunerações de seus funcionários, auxílios, diárias, ajudas de custo, jetons e outras vantagens pecuniárias, bem como proventos 

de aposentadoria e pensões, de maneira nominal. Fixe-se o prazo improrrogável de 20 (vinte) dias úteis para o pleno atendimento. 
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Em tempo, considerando o vencimento do prazo de conclusão deste feito e tendo em vista a pendência de diligências, determino a 

prorrogação do presente Inquérito Civil Público por mais 1 (um) ano. 

 

MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 959| 

PORTARIA Nº 15, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

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

129 da Constituição da República de 1988, considerando: 

a) o teor do Documento PRM-LIN-ES-000000131/2017, que se trata de ata de reunião realizada em janeiro/2017 na Associação 

Indígena Tupiniquim Guarani (AITG), que contou com a presença da comissão de caciques, representante da FUNAI, bem como do membro ministerial 

infra-assinado; 

b) que na aludida reunião tratou-se, dentre outras, da temática e correspondentes problemáticas referentes à “saúde indígena” nas 

aldeias de Aracruz/ES, tais como: falta de medicamentos, insumos hospitalares e material odontológico; insuficiência de meios de transporte; insuficiência 

de médicos e farmacêuticos; ausência de “apoiador em saúde”; 

c) que a questão da disponibilização de serviços de saúde indígena de qualidade visa assegurar a pluralidade do Estado brasileiro na 

perspectiva étnica e cultural, como determina a Constituição Brasileira. 

Determino a instauração de Inquérito Civil Público vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. O inquérito terá por objeto 

“empreender medidas para assegurar a qualidade dos serviços de saúde indígena nas aldeias indígenas de Aracruz/ES, tratando com o Município de 

Aracruz/ES, o Estado do Espírito Santo e a Secretaria Especial de Saúde Indígena-SESAI das responsabilidades de cada qual acerca do tema”. 

Após a autuação, determino o retorno dos autos ao Gabinete para que seja designada data e hora para reunião a ser realizada entre o 

MPF, o Município de Aracruz/ES, o Estado do Espírito Santo, a SESAI, bem como as lideranças indígenas. 

Comunique-se à 6ª CCR, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP. Publique-se, nos termos do art. 4º, inciso VI da 

Resolução nº 23 do CNMP. 

 

PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1300| 

PORTARIA Nº 23, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

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

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições plenas deste 2º Ofício Criminal e Cível, firmadas por distribuição automática via Sistema Único; 

CONSIDERANDO a existência do procedimento preparatório (PP) Nº 1.17.001.000202/2016-64, que tem como objeto apurar 

supostas irregularidades envolvendo recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, constatadas a partir de auditoria realizada na empresa 

DROGASAUDE LTDA ME; 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento administrativo tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo 

previsto no art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu 

arquivamento ou embasar a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a realização de outras diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a 

regularização formal do feito; 

RESOLVE: 

CONVERTER, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF Nº 87/2010, referido procedimento administrativo em INQUÉRITO 

CIVIL para apurar supostas irregularidades envolvendo recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, constatadas a partir de auditoria realizada na 

empresa DROGASAUDE LTDA ME; 

DESIGNAR o servidor Gilmar de Paulo Paixão, técnico administrativo, matrícula nº 27103, para funcionar como secretário, a qual 

será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 2º Ofício Criminal e Cível da PRM/CIT/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 

1.envie-se o presente ao SJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto do feito, 

destacado nesta Portaria em itálico; interessado: DROGA SAUDE LTDA – ME (CNPJ nº 18.527.056/0001-64); 

2.promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF Nº 
87/2010; 

3. acautelem-se os autos em cartório até que sejam apresentadas as informações solicitadas através do ofício PRM/CIT/ES nº 119/2017 
(fl. 48). Após, conclusos. 

CIÊNCIA à 1ª CCR/MPF. 

Publicada a Portaria, certifique-se nos autos com cópia da publicação no Diário Eletrônico do MPF, a fim de que, doravante, possa 

constar das requisições que venham a ser expedidas neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, 
§9º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010. 

 

RENATA MAIA DA SILVA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-ES - 7670| 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL  

 

Autos MPES Nº 2017.0002.7786-52  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no exercício da 

função eleitoral e com atuação na 3ª Zona Eleitoral, Castelo/ES, por força do disposto no artigo 129, caput da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que é incumbência do Ministério Público a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses 

sociais, coletivos e individuais indisponíveis, cabendo-lhe, em especial, zelar pela normalidade e legitimidade das eleições; 

CONSIDERANDO que o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da Portaria PGJ/ES 

nº 5958, de 29 de setembro de 2014, regulamentou o procedimento administrativo de apuração de ilícitos eleitorais de natureza cível; 

Considerando que o Procedimento Preparatório Eleitoral constitui instrumento lícito do Ministério Público Eleitoral para a 

fiscalização e apuração de eventuais condutas vedadas e abuso de poder, tendo em vista sua missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal1;  

CONSIDERANDO que foram constatados, simultaneamente, voto e justificativa para um mesmo turno de eleição, sérios indicativos 

de possível ilicitude, em especial do cometimento de crimes previstos nos artigos 309 e 310 do Código Eleitoral;  

Resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL-PPE para apuração de ilícitos eleitorais, com 

fundamento no art. 2º da Portaria PGJ/ES nº 5958, de 29 de setembro de 2014. 

Sob compromisso, nomeia para secretariar os trabalhos a estagiária de pós-graduação do Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo, MARIANA TURETTA. 

Cientificando do seu encargo, adote o secretário as seguintes providências: 

1. Autue-se o presente como PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE, registrando-o no sistema Gampes 2.0, 

numerando-se as folhas; 

2. Junte-se cópia desta Portaria na primeira página dos autos; 

3. Proceder a comunicação da instauração do PPE ao ´órgão revisional Procuradoria Regional Eleitoral, e na mesma oportunidade, 

deverá solicitar a publicação da portaria 

Concluída as diligências, conclusos. 

 

Castelo-ES, 10 de março de 2017. 

 

ZENALDO BAPTISTA DE SOUSA 

 Promotor Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 11228| 

PORTARIA Nº 84, DE 15 DE MARÇO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº: 1.18.000.001397/2015-51 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo, como 

instrumento de atuação para a proteção do patrimônio público e social, a promoção do inquérito civil e da ação civil pública (arts. 127, caput, e 129, III, 

da Constituição Federal; e arts. 5º, I e III, “b”, 6º, VII, “b” e XIV,  “f”, e 7º, I, todos da Lei Complementar nº 75/93); 

 CONSIDERANDO que este procedimento preparatório foi instaurado para apurar supostas condutas irregulares da CELG-D quanto 

à contratação de funcionários para realização de atividade-fim, abuso de terceirização e desvio de função de empregados, além da realização de concurso 

que não supriria as ausências do quadro de funcionários; 

CONSIDERANDO que este feito foi autuado há quase 180 dias, estando o seu prazo de tramitação, portanto, próximo de expirar (art. 

2º, §6º, da Resolução nº 23/07 do CNMP); 

CONSIDERANDO que ainda não foi possível concluir a análise do fato sob investigação; 

RESOLVE CONVERTER este procedimento preparatório em inquérito civil público (art. 2º, 7º, da Resolução nº 23/07 do CNMP) e 

DETERMINAR: 

1- autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil público, promovendo-se as anotações pertinentes na capa dos autos e 

nos sistemas de registros do Ministério Público Federal (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP); 

2- remeta-se cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação 

(art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP e arts. 5º, VI e 16, §1º, I, da Resolução nº 87 do CSMPF); e 

3- após, retornem-me os autos conclusos. 

 

MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 11107| 

PORTARIA N° 86, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” e 
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“d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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” (art. 225 

da Constituição Federal); 

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” (art. 23 da CF); 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (artigo, §3º CF); 

CONSIDERANDO que o princípio de proibição de retrocesso ambiental é vetor das políticas públicas que tenham repercussão 

ambiental, sendo absolutamente vedado atuar de forma insuficiente na proteção ao meio ambiente; 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) dispõe, em seu art. 2º, I, o que haverá ação 

governamental para o alcance e manutenção do equilíbrio ecológico, sendo o meio ambiente considerado um patrimônio público; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2.012, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal fixando em seu artigo 4º, as delimitações das áreas de preservação permanente; 

CONSIDERANDO a notícia da lavratura do Auto de Infração nº 8174-E, promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em desfavor de MARTEMES CRAVO DA SILVA, por impedir a regeneração natural de 0,18525 hectares 

de vegetação nativa, em área de preservação permanente (APP), através de edificação e atividades rurais realizadas na margem direito do rio Araguaia; 

CONSIDERANDO a determinação contida no item b do despacho de fls. 372/375, dos autos do inquérito civil nº 

1.18.000.00715/2010-52, que apura a implantação de loteamento na região denominada “Cangas”, no Município de Aruanã/GO, na área de preservação 

permanente do rio Araguaia; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender-se diligências no sentido de obter informações, documentos e outros elementos de 

convicção, de modo a assegurar a realização de medidas necessárias à proteção dos direitos difusos e coletivos; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando apurar as construções e atividades desenvolvidas pela pessoa de 

MARTEMES CRAVO DA SILVA, no Condomínio Amigos da Flora, em área de preservação permanente, às margens do Rio Araguaia, após a data de 

22 de julho de 2.008. 

DETERMINO: 

1.  Autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos 

sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

2.  Junte-se os documentos de fls. 65/148, extraídos do ANEXO II, dos autos do IC nº 1.18.000.000715/2010-52, para a devida 

instrução deste inquérito civil público; 

3.  Oficie-se ao IBAMA/GO requisitando-se, no prazo de 30 (trinta) dias, informações atualizadas acerca do Auto de Infração nº 

8174-E, lavrado em desfavor de MARTEMES CRAVO DA SILVA; 

4.  Encaminhe-se cópia desta portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, 

nos termos do artigo 62, I, da Lei Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e publicação. 
 

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 11230| 

PORTARIA Nº 87, DE 13 DE MARÇO DE 2017 
 

Processo Preparatório nº 1.18.000.003196/2016-70 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo, como 

instrumento de atuação para a proteção do patrimônio público e social, a promoção do inquérito civil e da ação civil pública (arts. 127, caput, e 129, III, 

da Constituição Federal; e arts. 5º, I e III, “b”, 6º, VII, “b” e XIV,  “f”, e 7º, I, todos da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que este procedimento preparatório foi instaurado para apurar suposta acumulação indevida de cargo público por 

Raphael Florêncio de Mendonça, que atuaria concomitantemente como agente municipal de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade de Goiânia (SMT-GO) e como técnico bancário na Caixa Econômica Federal, agência de Trindade/GO (CEF); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/07 do CNMP e art. 4º, §1º, da Resolução nº 87 do CSMPF, o 

procedimento preparatório deve ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

CONSIDERANDO que este feito foi autuado como procedimento preparatório em 11.10.2016 e já foi prorrogado, estando prestes a 

alcançar 180 (cento e oitenta) dias de tramitação; 

CONSIDERANDO que, vencido o prazo de tramitação do procedimento preparatório, o Ministério Público Federal deve promover 

o seu arquivamento, ajuizar ação civil pública ou convertê-lo em inquérito civil (art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/07 do CNMP e art. 4º, §4º, da Resolução 

nº 87 do CSMPF); 

CONSIDERANDO as informações prestadas pela SMT-GO e Caixa Econômica Federal às fls. 11/17 e a necessidade de realização 

de novas diligências para dar prosseguimento à apuração: 

RESOLVE CONVERTER este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público (art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/07 do CNMP 

e art. 4º, §1º, da Resolução nº 87 do CSMPF ) e DETERMINAR: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do Inquérito Civil Público, promovendo-se as anotações pertinentes na capa dos autos e 

nos sistemas de registros do Ministério Público Federal (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP e art. 5º, III, da Resolução nº 87 do CSMPF); 

b) remeta-se cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação 

(art. 4º, VI, da Resolução nº 23, do CNMP e arts. 5º, VI e 16, §1º, I, da Resolução nº 87, do CSMPF); 

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se 
 

MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA E SILVA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 5172| 

PORTARIA Nº 7, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:  

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

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.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes do Procedimento Preparatório – PP nº: 1.19.000.001493/2016-43, o qual apura a notícia de 

possíveis irregularidades na implantação de torre metálica para telecomunicações (GTS 4117) em São Luís/MA, com possíveis riscos à segurança da 

navegação aérea e à regularidade das operações aéreas na região pela empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A; 

f) considerando que não foram respondidos os expedientes encaminhados à empresa Telemont (fls. 34 e ss.), e que, após consulta ao 

sistema de dados desta Procuradoria, foi obtido o endereço atualizado da referida empresa; 

h) considerando a necessidade de dar prosseguimento à instrução do feito, em busca da elucidação dos fatos; 

Resolve, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público e para promover ampla apuração dos fatos noticiados, converter o Procedimento Preparatório nº 1.19.000.001493/2016-43 em INQUÉRITO 

CIVIL a fim de apurar a notícia de possíveis irregularidades na implantação de torre metálica para telecomunicações (GTS 4117) em São Luís/MA, com 

possíveis riscos à segurança da navegação aérea e à regularidade das operações aéreas na região pela empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações 

S/A, vinculado à PFDC, pelo prazo de um ano. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, 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 e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução n.º 87/2006, alterada pela redação 

da Resolução 106/2010, do Colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Por oportuno, como diligência complementar, DETERMINO: 

a) Reitere-se a solicitação dirigida à empresa Telemont, encaminhado-a ao novo endereço encontrado. 

Determino seja encaminhada com o ofício cópia desta portaria de instauração, nos termos do § 9º do artigo 6º da Resolução nº 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

TALITA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 2109| 

PORTARIA Nº 22, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000012/2017-11 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO que os elementos constantes no presente procedimento preparatório estão no âmbito de atuação do Ministério 

Público Federal, possuem indícios de ilicitude, demandam providências e carecem de melhor delimitação para eficiência da atuação ministerial; 

CONSIDERANDO os princípios da unidade da Constituição, da máxima efetividade das normas constitucionais, da força normativa 

da Constituição e da conformidade funcional; 

CONSIDERANDO que o ser humano o fim do Estado de Democrático de Direito fulcrado em sua dignidade;  

CONSIDERANDO que o Estado Democrático de Direito Brasileiro é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 

e sem preconceitos, fundada na harmonia social; 

CONSIDERANDO que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

reduzir as desigualdades sociais bem como a promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação; 

 CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental na Constituição da República Federativa do Brasil e que é dever do 

Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência (arts. 6º e 208); 

CONSIDERANDO que o Brasil reconhece o direito das pessoas com deficiência à educação e que para efetivá-lo sem discriminação 

e com base na igualdade de oportunidades, assumiu o compromisso constitucional de assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem 

como o aprendizado ao longo de toda a vida a tais pessoas, nos termos do Decreto Legislativo nº 186/08, que aprovou o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, pelo rito do § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a lei nº 13.146/15, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), em seu art. 8º, estabelece o dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

do direito à educação; 

CONSIDERANDO que a lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, estabelece em seu art. 3o, inciso IV, alínea “a”, que é direito da pessoa com transtorno do espectro 

autista o acesso à educação; 
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CONSIDERANDO a vedação da proteção insuficiente dos direitos fundamentais; 

CONSIDERANDO o princípio da proibição do retrocesso; 

CONSIDERANDO a aparente falta de efetividade da política pública nacional de acesso dos portadores de TEA ao ensino superior; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto: “Apurar a efetivação 

das políticas públicas nacionais de acesso ao ensino superior em relação aos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. 

Após autuação e registros no sistema Único, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão para 

os fins previstos nos arts. 4º, inciso VI, e 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1887| 

PORTARIA Nº 18, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Ref.: Notícia de Fato n.º 1.21.001.000019/2017-17 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais (art. 127, caput, e no art. 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. III, alínea b, e no art. 6º, inc. VII, alínea b, da Lei 

Complementar n.º 75/93; no art. 1º, caput, e no art. 2º, inc. II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que o Relatório Circunstanciado n.º 37/2016 (fls. 24/28), do Departamento de Polícia Federal (DPF), descreve 

possível descumprimento de carga horária pela médica Joana Soares de Arruda Monteagudo, no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal 

da Grande Dourados (HU-UFGD), pois, de acordo com esse relatório, “ao somar as cargas horárias ambulatorial e hospitalar, chega-se a um total de 62 

horas C/H, sendo que, em relação ao Hospital Universitário, como médica clínica e obstetra se perfaz um total de 10 horas C/H, o que por si só demostra 

alguma inconsistência em relação a dados dos últimos editais para provimento do cargo de médico no HU (…) os quais estipulam 24 horas C/H para 

todas as especialidades médicas” sendo que “em consulta pessoal através do seguinte endereço público do portal transparência (…) depreende-se que a 

jornada de trabalho da referida médica é de 40 horas C/H”; 

CONSIDERANDO que, ainda de acordo com esse relatório, “a profissional ainda realiza atividades simultaneamente em mais três 

atividades laborativas na cidade de Campo Grande/MS, cidade cuja distância de Dourados/MS é de 220 kms”; 

CONSIDERANDO, por fim, que o descumprimento doloso, substancial e habitual, por servidor público, de sua jornada de trabalho 

constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito (Lei n.º 8.429/92, art. 9º, caput); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto investigar se a médica JOANA SOARES DE ARRUDA MONTEAGUDO 

vem descumprindo, habitualmente, sua carga horária de trabalho no HU-UFGD, no Município de Dourados. 

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n.º 1.21.001.000019/2017-17 

como Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR) (tema: 10013 – enriquecimento ilícito). 

Como diligência inicial, determino  

Como diligência inicial, determino o envio: 

(i) de ofício ao HU-UFGD, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n.º 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis: 

(i.1) informe o número da matrícula e a carga horária de trabalho (contratada e efetiva) da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo 

(CPF 294.851.691-91); 

(i.2) informe a data da contratação da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo; 

(i.3) forneça cópia, preferencialmente digitalizada, de todos os contracheques da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo dos 

últimos 12 meses;  

(i.4) informe se possui controle da jornada de trabalho no HU-UFGD; e 

(i.5) em caso afirmativo, forneça cópia, preferencialmente digitalizada, dos instrumentos desse controle relativos aos últimos 12 meses 

de vínculo da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo. 

(ii) de ofício ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei 

Complementar n.º 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis: 

(ii.1) informe o número da matrícula e a carga horária de trabalho (contratada e efetiva) da médica Joana Soares de Arruda 

Monteagudo (CPF 294.851.691-91); 

(ii.2) informe a data da contratação da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo; 

(ii.3) forneça cópia, preferencialmente digitalizada, de todos os contracheques da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo dos 

últimos 12 meses;  

(ii.4) informe se possui controle da jornada de trabalho no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian; e 

(ii.5) em caso afirmativo, forneça cópia, preferencialmente digitalizada, dos instrumentos desse controle relativos aos últimos 12 

meses de vínculo da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo. 

(iii) de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n.º 75/93, 

para que, no prazo de 10 dias úteis: 

(iii.1) informe o número da matrícula e a carga horária de trabalho (contratada e efetiva) da médica Joana Soares de Arruda 

Monteagudo (CPF 294.851.691-91); 

(iii.2) informe a data da contratação da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo; 

(iii.3) forneça cópia, preferencialmente digitalizada, de todos os contracheques da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo dos 

últimos 12 meses;  

(iii.4) informe se possui controle da jornada de trabalho na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alessandro Martins de Souza e Silva; 

e 

(iii.5) em caso afirmativo, forneça cópia, preferencialmente digitalizada, dos instrumentos desse controle relativos aos últimos 12 

meses de vínculo da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo. 
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(iv) de ofício à Santa Casa – Associaçao Beneficente de Campo Grande, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar 

n.º 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis: 

(iv.1) informe o número da matrícula e a carga horária de trabalho (contratada e efetiva) da médica Joana Soares de Arruda 

Monteagudo (CPF 294.851.691-91); 

(iv.2) informe a data da contratação da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo; 

(iv.3) forneça cópia, preferencialmente digitalizada, de todos os contracheques da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo dos 

últimos 12 meses;  

(iv.4) informe se possui controle da jornada de trabalho na Santa Casa – Associação Beneficente de Campo Grande; e 

(iv.5) em caso afirmativo, forneça cópia, preferencialmente digitalizada, dos instrumentos desse controle relativos aos últimos 12 

meses de vínculo da médica Joana Soares de Arruda Monteagudo. 

Proceda-se o registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do 

artigo 15 da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Dê-se ciência da instauração à 5ª CCR. 

 

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 6249| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000041/2010-09 

 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais 

e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como requisição de 

informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 

De outro lado, tendo em vista as informações constantes dos expedientes de fls. 58, 65/73, determino que seja oficiado à Fundação 

Nacional de Saúde - FUNASA, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe quais as providências que serão adotadas para remediar o problema 

da falta de água potável na Comunidade Quilombola Chácara Buriti, notadamente no que toca à instalação de um sistema de tratamento de água no poço 

artesiano que abastece a comunidade.  

 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 6247| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000531/2009-63 

 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais 

e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como requisição de 

informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 

De outro lado, tendo em vista as informações contidas no expediente de fls. 215/230, determino: 

a) a expedição de ofício ao DSEI/MS, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe qual a atual situação do Processo nº 

25048.000030/2015-95 (que tem por objeto a construção de uma Unidade de Saúde na Aldeia Lalima), mencionando, em especial, se a conclusão da 

respectiva obra continua prevista para 17 de junho de 2017. 

b) De outro lado, no que tange ao processo nº 25048.000965/2015-71 (que tem por objeto a ampliação e adequação do sistema de 

abastecimento de água da Aldeia Lalima), aguarde-se o prazo de 120 (cento e vinte dias), findo o qual, requisite-se ao DSEI/MS informações acerca da 

inclusão do processo em questão no orçamento de 2018. 

 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 900| 

PORTARIA Nº 9, DE 17 DE MARÇO DE 2017 

 

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

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 

titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 

8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõe o artigo 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução nº 

87/2006 do CSMPF; 
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Considerando a necessidade de apurar eventuais irregularidades na execução dos convênios n.º 816102/2008 e 07/2009 firmados 

entre o Município de Sete Lagoas-MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000139/2016-87, fruto de conversão do procedimento preparatório de 

mesmo número e ordeno, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 

b) remessa de cópia desta Portaria à 5ª CCR/MPF, via sistema Único, para publicação em veículo oficial; 

Fica designado para funcionar como Secretário neste feito Maurício Passos Machado, Técnico Administrativo, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 

 

FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1840| 

PORTARIA N° 38, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Autos nº 1.22.013.000116/2017-33. COMBATE À CORRUPÇÃO - 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA 2016 – 

Instaura inquérito civil destinado apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 

de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família realizados no 

Município de Delfim Moreira, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no 

período entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-financeira 

dos beneficiários. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 

129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI, da Lei Complementar n. 75/93, 

art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06, e, ainda, 

Considerando a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição 

da República; 

Considerando ser a assistência social assegurada na Constituição da República vigente, conforme o art. 203, restrita aos necessitados, 

como forma de implemento da igualdade substancial, por meio da justiça distributiva; 

Considerando a vinculação da Administração Pública aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

Considerando ser o Programa Bolsa Família (PBF) um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país; 

Considerando ser requisito de participação no PBF renda mensal ou de até R$ 77,00 por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00, , nos 

termos do art. 18 do Decreto n. 5.209/04; 

Considerando ser “beneficiário” toda pessoa impactada pelo PBF, seja na condição de titular do benefício, seja na condição de 

integrante do clã familiar do titular do benefício; 

Considerando ser “recebedor” exclusivamente a pessoa a quem efetivamente é paga a parcela mensal do PBF; 

Considerando serem aferíveis, em abstrato, sinais exteriores de riqueza que indiquem possíveis inconsistências relacionadas à 

condição de pobreza legalmente exigida daqueles que são beneficiários ou recebedores do PBF; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como servidor público – em especial quando associada ao número de 

pessoas integrantes do clã familiar – como um desses sinais exteriores de riqueza, dado que a remuneração desses indivíduos é, conforme o art. 39, § 3º, 

da Constituição da República, necessariamente superior a um salário-mínimo; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como doador de campanha – em especial quando o valor doado é superior 

ao valor recebido a título de benefício vinculado ao PBF – como outro sinal exterior de capacidade econômico-financeira; 

Considerando a condição de recebedor do benefício como proprietário ou responsável por mais de uma empresa também um dado 

possivelmente revelador de capacidade econômico-financeira; 

Considerando ser ilegal o pagamento a pessoas falecidas; 

Considerando o disposto no art. 5º, inc. I, da Portaria MDS n. 177/11, no sentido de que a coleta de dados referente à identificação 

do público a ser cadastrada deverá ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias; 

Considerando serem finitos os recursos públicos destinados ao PBF por Município, o que importa na necessidade de que as pessoas 

cadastradas para receberem o benefício do PBF na unidade federativa sejam de fato cumpridoras dos requisitos legais; 

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e 

julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes”; e 

Considerando o Verbete n. 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “[o] Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”, 

Resolve instaurar inquérito civil tendente a apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Delfim Moreira, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período entre 2013 e maio/2016 

considerando a condição econômico-financeira dos beneficiários e, para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 

devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 

de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 

publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 
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II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – a comunicação à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III - a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – oficie-se, pela última vez, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que informe as medidas tomadas em relação ao apontado na 

recomendação nº 35/2016. Advirta o gestor municipal sobre as consequências legais contantes do artigo 10 da Lei nº 7347/1985 pelo descumprimento 

do quanto requisitado. O ofício deverá ser acompanhado de aviso de recebimento e a entrega em mãos próprias. 

V – Decorrido o prazo in albis, conclusos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1883| 

PORTARIA N° 40, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

Autos nº 1.22.013.000122/2017-91. COMBATE À CORRUPÇÃO - 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA 2016 – 

Instaura inquérito civil destinado apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 

de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família realizados no 

Município de Córrego do Bom Jesus, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, 

no período entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-

financeira dos beneficiários. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 

129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI, da Lei Complementar n. 75/93, 

art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06, e, ainda, 

Considerando a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição 

da República; 

Considerando ser a assistência social assegurada na Constituição da República vigente, conforme o art. 203, restrita aos necessitados, 

como forma de implemento da igualdade substancial, por meio da justiça distributiva; 

Considerando a vinculação da Administração Pública aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

Considerando ser o Programa Bolsa Família (PBF) um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país; 

Considerando ser requisito de participação no PBF renda mensal ou de até R$ 77,00 por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00, , nos 

termos do art. 18 do Decreto n. 5.209/04; 

Considerando ser “beneficiário” toda pessoa impactada pelo PBF, seja na condição de titular do benefício, seja na condição de 

integrante do clã familiar do titular do benefício; 

Considerando ser “recebedor” exclusivamente a pessoa a quem efetivamente é paga a parcela mensal do PBF; 

Considerando serem aferíveis, em abstrato, sinais exteriores de riqueza que indiquem possíveis inconsistências relacionadas à 

condição de pobreza legalmente exigida daqueles que são beneficiários ou recebedores do PBF; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como servidor público – em especial quando associada ao número de 

pessoas integrantes do clã familiar – como um desses sinais exteriores de riqueza, dado que a remuneração desses indivíduos é, conforme o art. 39, § 3º, 

da Constituição da República, necessariamente superior a um salário-mínimo; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como doador de campanha – em especial quando o valor doado é superior 

ao valor recebido a título de benefício vinculado ao PBF – como outro sinal exterior de capacidade econômico-financeira; 

Considerando a condição de recebedor do benefício como proprietário ou responsável por mais de uma empresa também um dado 

possivelmente revelador de capacidade econômico-financeira; 

Considerando ser ilegal o pagamento a pessoas falecidas; 

Considerando o disposto no art. 5º, inc. I, da Portaria MDS n. 177/11, no sentido de que a coleta de dados referente à identificação 

do público a ser cadastrada deverá ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias; 

Considerando serem finitos os recursos públicos destinados ao PBF por Município, o que importa na necessidade de que as pessoas 

cadastradas para receberem o benefício do PBF na unidade federativa sejam de fato cumpridoras dos requisitos legais; 

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e 

julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes”; e 

Considerando o Verbete n. 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “[o] Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”, 

Resolve instaurar inquérito civil tendente a apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Córrego do Bom Jesus, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período entre 2013 e maio/2016 

considerando a condição econômico-financeira dos beneficiários e, para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 

devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 

de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 

publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
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conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 

II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – a comunicação à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III - a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – considerando-se que houve mudança de gestão, em virtude das eleições municipais ocorridas em 2016, comunique-se a nova 

administração acerca da instauração do presente inquérito civil e oficie-se, dando prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe as medidas adotadas em 

relação à recomendação nº 33/2016. Instrua o ofício com cópia da citada recomendação, bem como seus anexos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1885| 

PORTARIA N° 41, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

 Autos nº 1.22.013.000121/2017-46. COMBATE À CORRUPÇÃO - 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA 2016 – 

Instaura inquérito civil destinado apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 

de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família realizados no 

Município de Consolação, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período 

entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-financeira dos 

beneficiários. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 

129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI, da Lei Complementar n. 75/93, 

art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06, e, ainda, 

Considerando a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição 

da República; 

Considerando ser a assistência social assegurada na Constituição da República vigente, conforme o art. 203, restrita aos necessitados, 

como forma de implemento da igualdade substancial, por meio da justiça distributiva; 

Considerando a vinculação da Administração Pública aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

Considerando ser o Programa Bolsa Família (PBF) um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país; 

Considerando ser requisito de participação no PBF renda mensal ou de até R$ 77,00 por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00, , nos 

termos do art. 18 do Decreto n. 5.209/04; 

Considerando ser “beneficiário” toda pessoa impactada pelo PBF, seja na condição de titular do benefício, seja na condição de 

integrante do clã familiar do titular do benefício; 

Considerando ser “recebedor” exclusivamente a pessoa a quem efetivamente é paga a parcela mensal do PBF; 

Considerando serem aferíveis, em abstrato, sinais exteriores de riqueza que indiquem possíveis inconsistências relacionadas à 

condição de pobreza legalmente exigida daqueles que são beneficiários ou recebedores do PBF; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como servidor público – em especial quando associada ao número de 

pessoas integrantes do clã familiar – como um desses sinais exteriores de riqueza, dado que a remuneração desses indivíduos é, conforme o art. 39, § 3º, 

da Constituição da República, necessariamente superior a um salário-mínimo; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como doador de campanha – em especial quando o valor doado é superior 

ao valor recebido a título de benefício vinculado ao PBF – como outro sinal exterior de capacidade econômico-financeira; 

Considerando a condição de recebedor do benefício como proprietário ou responsável por mais de uma empresa também um dado 

possivelmente revelador de capacidade econômico-financeira; 

Considerando ser ilegal o pagamento a pessoas falecidas; 

Considerando o disposto no art. 5º, inc. I, da Portaria MDS n. 177/11, no sentido de que a coleta de dados referente à identificação 

do público a ser cadastrada deverá ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias; 

Considerando serem finitos os recursos públicos destinados ao PBF por Município, o que importa na necessidade de que as pessoas 

cadastradas para receberem o benefício do PBF na unidade federativa sejam de fato cumpridoras dos requisitos legais; 

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e 

julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes”; e 

Considerando o Verbete n. 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “[o] Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”, 

Resolve instaurar inquérito civil tendente a apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Consolação, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período entre 2013 e maio/2016 considerando 

a condição econômico-financeira dos beneficiários e, para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 

devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 

de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
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publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 

II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – a comunicação à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III - a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – considerando-se que houve mudança de gestão, em virtude das eleições municipais ocorridas em 2016, comunique-se a nova 

administração acerca da instauração do presente inquérito civil e oficie-se, dando prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe as medidas adotadas em 

relação à recomendação nº 32/2016. Instrua o ofício com cópia da citada recomendação, bem como seus anexos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1887| 

PORTARIA N° 42, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

Autos nº 1.22.013.000120/2017-00. COMBATE À CORRUPÇÃO - 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA 2016 – 

Instaura inquérito civil destinado apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 

de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família realizados no 

Município de Careaçu, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período 

entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-financeira dos 

beneficiários. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 

129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI, da Lei Complementar n. 75/93, 

art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06, e, ainda, 

Considerando a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição 

da República; 

Considerando ser a assistência social assegurada na Constituição da República vigente, conforme o art. 203, restrita aos necessitados, 

como forma de implemento da igualdade substancial, por meio da justiça distributiva; 

Considerando a vinculação da Administração Pública aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

Considerando ser o Programa Bolsa Família (PBF) um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país; 

Considerando ser requisito de participação no PBF renda mensal ou de até R$ 77,00 por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00, , nos 

termos do art. 18 do Decreto n. 5.209/04; 

Considerando ser “beneficiário” toda pessoa impactada pelo PBF, seja na condição de titular do benefício, seja na condição de 

integrante do clã familiar do titular do benefício; 

Considerando ser “recebedor” exclusivamente a pessoa a quem efetivamente é paga a parcela mensal do PBF; 

Considerando serem aferíveis, em abstrato, sinais exteriores de riqueza que indiquem possíveis inconsistências relacionadas à 

condição de pobreza legalmente exigida daqueles que são beneficiários ou recebedores do PBF; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como servidor público – em especial quando associada ao número de 

pessoas integrantes do clã familiar – como um desses sinais exteriores de riqueza, dado que a remuneração desses indivíduos é, conforme o art. 39, § 3º, 

da Constituição da República, necessariamente superior a um salário-mínimo; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como doador de campanha – em especial quando o valor doado é superior 

ao valor recebido a título de benefício vinculado ao PBF – como outro sinal exterior de capacidade econômico-financeira; 

Considerando a condição de recebedor do benefício como proprietário ou responsável por mais de uma empresa também um dado 

possivelmente revelador de capacidade econômico-financeira; 

Considerando ser ilegal o pagamento a pessoas falecidas; 

Considerando o disposto no art. 5º, inc. I, da Portaria MDS n. 177/11, no sentido de que a coleta de dados referente à identificação 

do público a ser cadastrada deverá ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias; 

Considerando serem finitos os recursos públicos destinados ao PBF por Município, o que importa na necessidade de que as pessoas 

cadastradas para receberem o benefício do PBF na unidade federativa sejam de fato cumpridoras dos requisitos legais; 

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e 

julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes”; e 

Considerando o Verbete n. 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “[o] Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”, 

Resolve instaurar inquérito civil tendente a apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Careaçu, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período entre 2013 e maio/2016 considerando a 

condição econômico-financeira dos beneficiários e, para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 

devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
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de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 

publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 

II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – a comunicação à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III - a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – considerando-se que houve mudança de gestão, em virtude das eleições municipais ocorridas em 2016, comunique-se a nova 

administração acerca da instauração do presente inquérito civil e oficie-se, dando prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe as medidas adotadas em 

relação à recomendação nº 27/2016. Instrua o ofício com cópia da citada recomendação, bem como seus anexos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1888| 

PORTARIA N° 43, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

Autos nº 1.22.013.000119/2017-77. COMBATE À CORRUPÇÃO - 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA 2016 – 

Instaura inquérito civil destinado apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 

de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família realizados no 

Município de Botelhos, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período 

entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-financeira dos 

beneficiários. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 

129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI, da Lei Complementar n. 75/93, 

art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06, e, ainda, 

Considerando a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição 

da República; 

Considerando ser a assistência social assegurada na Constituição da República vigente, conforme o art. 203, restrita aos necessitados, 

como forma de implemento da igualdade substancial, por meio da justiça distributiva; 

Considerando a vinculação da Administração Pública aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

Considerando ser o Programa Bolsa Família (PBF) um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país; 

Considerando ser requisito de participação no PBF renda mensal ou de até R$ 77,00 por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00, , nos 

termos do art. 18 do Decreto n. 5.209/04; 

Considerando ser “beneficiário” toda pessoa impactada pelo PBF, seja na condição de titular do benefício, seja na condição de 

integrante do clã familiar do titular do benefício; 

Considerando ser “recebedor” exclusivamente a pessoa a quem efetivamente é paga a parcela mensal do PBF; 

Considerando serem aferíveis, em abstrato, sinais exteriores de riqueza que indiquem possíveis inconsistências relacionadas à 

condição de pobreza legalmente exigida daqueles que são beneficiários ou recebedores do PBF; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como servidor público – em especial quando associada ao número de 

pessoas integrantes do clã familiar – como um desses sinais exteriores de riqueza, dado que a remuneração desses indivíduos é, conforme o art. 39, § 3º, 

da Constituição da República, necessariamente superior a um salário-mínimo; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como doador de campanha – em especial quando o valor doado é superior 

ao valor recebido a título de benefício vinculado ao PBF – como outro sinal exterior de capacidade econômico-financeira; 

Considerando a condição de recebedor do benefício como proprietário ou responsável por mais de uma empresa também um dado 

possivelmente revelador de capacidade econômico-financeira; 

Considerando ser ilegal o pagamento a pessoas falecidas; 

Considerando o disposto no art. 5º, inc. I, da Portaria MDS n. 177/11, no sentido de que a coleta de dados referente à identificação 

do público a ser cadastrada deverá ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias; 

Considerando serem finitos os recursos públicos destinados ao PBF por Município, o que importa na necessidade de que as pessoas 

cadastradas para receberem o benefício do PBF na unidade federativa sejam de fato cumpridoras dos requisitos legais; 

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e 

julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes”; e 

Considerando o Verbete n. 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “[o] Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”, 

Resolve instaurar inquérito civil tendente a apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Botelhos, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período entre 2013 e maio/2016 considerando a 

condição econômico-financeira dos beneficiários e, para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
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devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 

de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 

publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 

II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – a comunicação à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III - a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – considerando-se que houve mudança de gestão, em virtude das eleições municipais ocorridas em 2016, comunique-se a nova 

administração acerca da instauração do presente inquérito civil e oficie-se, dando prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe as medidas adotadas em 

relação à recomendação nº 19/2016. Instrua o ofício com cópia da citada recomendação, bem como seus anexos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1889| 

PORTARIA N° 44, DE 22 DE MARÇO DE 2017  

 

Autos nº 1.22.013.000118/2017-22. COMBATE À CORRUPÇÃO - 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO RAIO X BOLSA FAMÍLIA 2016 – 

Instaura inquérito civil destinado apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 

de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família realizados no 

Município de Bom Repouso, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no 

período entre 2013 e maio/2016, considerando a condição econômico-financeira 

dos beneficiários. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 

129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI, da Lei Complementar n. 75/93, 

art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06, e, ainda, 

Considerando a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição 

da República; 

Considerando ser a assistência social assegurada na Constituição da República vigente, conforme o art. 203, restrita aos necessitados, 

como forma de implemento da igualdade substancial, por meio da justiça distributiva; 

Considerando a vinculação da Administração Pública aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República); 

Considerando ser o Programa Bolsa Família (PBF) um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país; 

Considerando ser requisito de participação no PBF renda mensal ou de até R$ 77,00 por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00, , nos 

termos do art. 18 do Decreto n. 5.209/04; 

Considerando ser “beneficiário” toda pessoa impactada pelo PBF, seja na condição de titular do benefício, seja na condição de 

integrante do clã familiar do titular do benefício; 

Considerando ser “recebedor” exclusivamente a pessoa a quem efetivamente é paga a parcela mensal do PBF; 

Considerando serem aferíveis, em abstrato, sinais exteriores de riqueza que indiquem possíveis inconsistências relacionadas à 

condição de pobreza legalmente exigida daqueles que são beneficiários ou recebedores do PBF; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como servidor público – em especial quando associada ao número de 

pessoas integrantes do clã familiar – como um desses sinais exteriores de riqueza, dado que a remuneração desses indivíduos é, conforme o art. 39, § 3º, 

da Constituição da República, necessariamente superior a um salário-mínimo; 

Considerando a condição do beneficiário ou do recebedor como doador de campanha – em especial quando o valor doado é superior 

ao valor recebido a título de benefício vinculado ao PBF – como outro sinal exterior de capacidade econômico-financeira; 

Considerando a condição de recebedor do benefício como proprietário ou responsável por mais de uma empresa também um dado 

possivelmente revelador de capacidade econômico-financeira; 

Considerando ser ilegal o pagamento a pessoas falecidas; 

Considerando o disposto no art. 5º, inc. I, da Portaria MDS n. 177/11, no sentido de que a coleta de dados referente à identificação 

do público a ser cadastrada deverá ser feita prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias; 

Considerando serem finitos os recursos públicos destinados ao PBF por Município, o que importa na necessidade de que as pessoas 

cadastradas para receberem o benefício do PBF na unidade federativa sejam de fato cumpridoras dos requisitos legais; 

Considerando o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e 

julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes”; e 

Considerando o Verbete n. 329 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “[o] Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público”, 

Resolve instaurar inquérito civil tendente a apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Bom Repouso, sob atribuição da PRM-POUSO ALEGRE, no período entre 2013 e maio/2016 considerando 

a condição econômico-financeira dos beneficiários e, para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 



DMPF-e Nº 56/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 22 de março de 2017 Publicação: quinta-feira, 23 de março de 2017 19 

 

 

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. 

 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 

devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 

de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 

publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 

II – promovam-se os registros necessários no Sistema Único; 

II – a comunicação à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III - a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – considerando-se que houve mudança de gestão, em virtude das eleições municipais ocorridas em 2016, comunique-se a nova 

administração acerca da instauração do presente inquérito civil e oficie-se, dando prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe as medidas adotadas em 

relação à recomendação nº 17/2016. Instrua o ofício com cópia da citada recomendação, bem como seus anexos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1864| 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO EM 16/02/2017 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 2008.38.02.004448-4. PARTES: Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República no 

Município de Uberaba/MG, representado pelo Procurador da República Dr. THALES MESSIAS PIRES CARDOSO e  OSWALDO MARQUES 

PEREIRA, CPF: 019.987.718-14 e a beneficária a 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais – 5ª RPM – PMMG, representada pelo seu comandante 

ELIEL ALVES JUNIOR. OBJETO: a implementação de tratamento de esgoto adequado, no lote 36, da Rua 2, situado no loteamento conhecido como 

“ROCINHA” ou “CONDOMÍNIO RIO GRANDE”, no Município de FRUTAL/MG. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a contar da assinatura (16/02/2017). 

Assinaturas: Dr. THALES MESSIAS PIRES CARDOSO,  OSWALDO MARQUES PEREIRA CPF: 019.987.718-14 e  ELIEL ALVES JUNIOR. 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 11723| 

DESPACHO DE 13 DE MARÇO DE 2017 

 

Notícia de Fato n° 1.22.000.000489/2017-53 

 

Cuida-se de Notícia de Fato autuada nesta Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, no âmbito do Núcleo dos Direitos 

do Cidadão, a partir de representação de Iara Letícia Pereira Silva, aluna do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Newton Paiva, em 

Belo Horizonte, noticiando que não conseguiu concluir o aditamento de renovação semestral do FIES, relativo ao 2.º semestre de 2016, devido a 

problemas do sistema e que, por isso, tem sido cobrada pela faculdade por um valor relativo ao último semestre, o qual não tem condições financeiras de 

pagar. 

A representante informou, em síntese, que compareceu à CPSA no início do prazo estabelecido, retirou a DRM e foi instruída a 

aguardar um status de liberação para ida ao banco pelo site do MEC. Todavia, o status nunca foi atualizado no sistema e, no dia 05 da janeiro de 2017, o 

aditamento já não estava mais disponível no sitio eletrônico. Ante o exposto, a estudante requereu que seja feita a abertura de um prazo individual para 

que consiga realizar seu aditamento.  

Às fls. 05/06, constam cópias dos documentos comprobatórios anexados pela estudante. 

Diante da necessidade do aclaramento dos fatos, DETERMINO a expedição de ofícios à Presidente do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, ao Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e ao Reitor do Centro Universitário Newton 

Paiva, com cópia da representação e documentos de fls. 04/06 para que informem, no prazo de 20 (vinte) dias, as medidas adotadas ou por adotar para 

resolver o citado problema. 

Ademais, compulsando-se os autos, verifica-se que o prazo estipulado para o atendimento aos ofícios requisitórios encerrará após 

expirado o de tramitação da presente Notícia de Fato, razão pela qual, existindo diligências pendentes para a apuração dos fatos que lhe deram origem, 

DETERMINO sua conversão em Procedimento Preparatório, com as anotações de praxe.  

Após, acautelem-se os autos no Núcleo Cível Extrajudicial, até a chegada de resposta ou pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 11710| 

DESPACHO DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.º 1.22.000.000816/2015-13 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições de Procurador Regional dos 

Direitos do Cidadão Substituto (artigo 127, caput e artigo 129 da Constituição da República de 1988; artigos 1° e 2°, 5.° a 7.°, 38 e 41 da Lei Complementar 

n.° 75/93; e Resolução CSMPF n.° 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.° 106/2010); 

considerando a instauração do inquérito civil em referência, a partir de pedido de providências quanto às dificuldades enfrentadas 

para aquisição de veículos adaptados, bem como para obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH), pelas pessoas com deficiência física; 

CONSIDERANDO que ainda não evidenciado o possível exaurimento do objeto do presente feito; 
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Determina a prorrogação do prazo para conclusão deste Inquérito Civil n.º 1.22.000.000816/2015-13, por mais 01 (um) ano, uma vez 

que se mostra necessária a realização de diligências complementares, e, a fim de atender ao disposto no art. 15 da Resolução n.º 87/06 do CSMPF, sejam 

realizados os procedimentos descritos no Anexo I do Ofício Circular n.º 11/2013/PFDC/MPF; após, cumpra-se o despacho anexo. 

 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10750| 

PORTARIA Nº 147, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, 

com base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 06.04.2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 

preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 

o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes dos autos de Notícia de Fato nº. 1.23.000.000884/2017-07, instaurada a partir de representação do 

Município de Oeiras do Pará em desfavor dos ex-gestores Edivaldo Nabiça Leão e Ely Marcos Rodrigues Batista, pela não prestação de contas de recursos 

repassados pelo FNDE através do Convênio 701285/2011, para execução do Programa PTA/REEFISICA, no valor de R$101.238,57; 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da referida notícia de fato, pelo que: 

Determina-se: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com a presente notícia de fato, sem necessidade de nova 
distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), por meio da publicação desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato com a publicação, no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3 – Como medida inicial, certifique-se sobre a situação atual da prestação de contas do convênio objeto do presente, mediante consulta 

ao site do FNDE. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10691| 

DESPACHO DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº. 1.23.000.000880/2016-30 

 

  Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de cópia do PP nº 1.23.000.000574/2016-01 (instaurado IPL nº 00792/2016), no qual 

a Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras encaminhou o termo de declarações prestadas por representantes de escolas daquele Município relatando 

indícios de apropriação de recursos liberados pelo FNDE praticados pela empresa I. A. Tavares Comércio de Papelaria.  

Até a presente data, o Município de Ponta de Pedras não respondeu às requisições do MPF.  

Tendo em vista que a gestora anterior, Consuelo Maria da Silva Castro não foi reeleita, renove-se a requisição ao atual gestor Pedro 

Paulo Boulhosa Tavares 

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista a 
necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 

Como diligência de continuação, renove-se a requisição de fls. 832 ao atual gestor de Ponta de Pedras. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1281| 

PORTARIA Nº 12, DE 15 DE MARÇO DE 2017 

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais e legais, pelo Procurador da República signatário, e 

CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da citada Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
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d) as informações contidas nos autos do Procedimento Preparatório n°  1.24.002.000382/2016-30, instaurado com o objetivo de 

acompanhar os processos de demarcação dos territórios quilombolas das comunidades Umburaninhas e Vinhas, situadas no município de 

Cajazeirinhas/PB; 

  RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF 

instaurar INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de acompanhar os processos de demarcação dos territórios quilombolas das comunidades Umburaninhas 

e Vinhas, situadas no município de Cajazeirinhas/PB. 

Determino as seguintes providências iniciais: 

I) Encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/SS/PB; 

II) Fica designado o servidor Eduardo Feliciano de Medeiros para secretariar os trabalhos; 

III) Proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias; 

IV) Publique-se e comunique-se esta instauração, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

V) Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

Cumpra-se. 

 

FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1468| 

PORTARIA Nº 26, DE 17 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais e legais, pelo Procurador da República signatário, e 

CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da citada Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

d) as informações contidas nos autos do Procedimento Preparatório n° 1.24.002.000254/2016-96. 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF 

instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar possíveis irregularidades na concessão de casas do Programa Habitacional para controle de Doença de Chagas, 

no Município de Cajazeirinhas/PB.  

Determino as seguintes providências iniciais: 

I) Encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/SS/PB; 

II) Fica designado o servidor Eduardo Feliciano de Medeiros para secretariar os trabalhos; 

III) Proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias; 

IV) Publique-se e comunique-se esta instauração, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

V) Comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

Cumpra-se. 

 

FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1470| 

PORTARIA Nº 27, DE 17 DE MARÇO DE 2017 

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais e legais, pelo Procurador da República signatário, e 

CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da citada Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

d) as informações contidas nos autos do Procedimento Preparatório n° 1.24.002.000341/2015-62. 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF 

instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar Processo de Sindicância instaurado contra o servidor Wesley de Assis Pereira, em função de possíveis 

irregularidades observadas no controle de frequência do mesmo, bem como ausência do ambiente de trabalho. 

Determino as seguintes providências iniciais: 

I) Encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/SS/PB; 

II) Fica designado o servidor Eduardo Feliciano de Medeiros para secretariar os trabalhos; 

III) Proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias; 

IV) Publique-se e comunique-se esta instauração, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

V) Comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

Cumpra-se. 

  

 

FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1470| 

PORTARIA Nº 27, DE 17 DE MARÇO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais e legais, pelo Procurador da República signatário, e 

CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da citada Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

d) as informações contidas nos autos do Procedimento Preparatório n° 1.24.002.000341/2015-62. 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF 

instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar Processo de Sindicância instaurado contra o servidor Wesley de Assis Pereira, em função de possíveis 

irregularidades observadas no controle de frequência do mesmo, bem como ausência do ambiente de trabalho. 

Determino as seguintes providências iniciais: 

I) Encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/SS/PB; 

II) Fica designado o servidor Eduardo Feliciano de Medeiros para secretariar os trabalhos; 

III) Proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias; 

IV) Publique-se e comunique-se esta instauração, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

V) Comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

Cumpra-se. 
 

FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 2223| 

PORTARIA Nº 35, DE 21 DE MARÇO DE 2017 
 

O Dr. Bruno Galvão Paiva, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de 

agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

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

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o Procedimento Preparatório nº 

1.24.001.000096/2016-84, a fim de apurar suspostas irregularidades nas condições sanitárias do restaurante da Universidade Federal de Campina Grande. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 

II. Proceda-se a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 

III. Cumpram-se as diligências apontadas no Despacho nº 496/2017 - MPF/PRM/CAMPINA GRANDE/PB/GAB-BGP; 

IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

BRUNO GALVÃO PAIVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8459| 

PORTARIA Nº 160, DE 15 DE MARÇO DE 2017 
 

REF: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.24.000.001079/2016-74 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida nos arts. 129, incs. 

II e III e art. 194, todos da Constituição Federal; no art. 5º, III, “d” e V, “a”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 

1º, I, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de direitos 

fundamentais, bem como de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III da CR/88); 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo em epígrafe foi instaurado a partir de representações de candidatos ao 

concurso público para o cargo de servidor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, 

Cultural Assistencial (IDECAN), objeto do Edital 53/2015; 

CONSIDERANDO que, segundo os representantes, o IDECAN, ao divulgar a lista de aprovados no certame em questão, não 

obedeceu aos critérios legais referentes à cota de negros e deficientes físicos; 

CONSIDERANDO que as informações constantes nos autos não são suficientes para a efetivação das medidas cabíveis, havendo, 

portanto, necessidade de dilação probatória; 

RESOLVE converter o presente feito em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes providências: 

1) Registre-se e autue-se esta portaria; 

2) Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

3) Ao Núcleo de Acompanhamento em Matéria Cível (NUCIV) da Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) desta PR/PB 

para as providências pertinentes; 

4) Publique-se; 

 

WERTON MAGALHÃES COSTA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8452| 

PORTARIA Nº 161, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

REF: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.24.000.000118/2016-16 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida nos arts. 129, incs. 

II e III e art. 194, todos da Constituição Federal; no art. 5º, III, “d” e V, “a”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 

1º, I, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de direitos 

fundamentais, bem como de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III da CR/88); 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo em epígrafe foi instaurado a partir de representação da aposentada Rosângela 

Oliveira da Cunha, noticiando desconto não autorizado em seu contracheque, no valor de R$ 6,00, sob a rubrica Simpósio FENACEF (Federação Nacional 

das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal); 

CONSIDERANDO que as informações constantes nos autos não são suficientes para a efetivação das medidas cabíveis, havendo, 

portanto, necessidade de dilação probatória; 

RESOLVE converter o presente feito em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes providências: 

1) Registre-se e autue-se esta portaria; 

2) Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

3) Ao Núcleo de Acompanhamento em Matéria Cível (NUCIV) da Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) desta PR/PB 

para as providências pertinentes; 

4) Publique-se; 

 

WERTON MAGALHÃES COSTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 7658| 

PORTARIA Nº 164, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

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 que o artigo 129, nos seus incisos II, III e IX, da Constituição Federal, determina como função institucional do 

Ministério Público, respectivamente: "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; 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; (…) exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 

sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas"; 

c) considerando a incumbência prevista no art. 6º, incs. VII, XII, XIV e art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93; 

d) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

e) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.000.000380/2016-61, em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS: Trata-se do Procedimento Preparatório instaurado na Procuradoria dos Direitos do 

Cidadão  partir de representação apócrifa noticiando supostas irregularidades no Processo Seletivo Externo para a Formação de Cadastro de Reserva e 

Contratação de Pessoal no âmbito da Saúde Indígena. Sustenta que não foram observadas cláusulas editalícias, que não teria sido respeitada a devida 

publicidade e impessoalidade ao certame. 

  

AUTORES DA REPRESENTAÇÃO: ANÔNIMO 

REPRESENTADO:DSEI/IMIP 

Por fim, sejam realizados os registros de estilo no sistema de cadastramento informático. 

 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8171| 

PORTARIA N° 177, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Notícia de Fato n.º 1.24.000.000762/2016-17 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4.º 

da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil – IC, a fim de que 

sejam apuradas supostas irregularidades na execução/inexecução dos valores repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN ao Estado da 

Paraíba, por meio do Convênio nº 778003/2012 - SICONV, cujo objeto é a construção de uma Unidade Prisional Masculina (cadeia pública) na região 

metropolitana de João Pessoa. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 
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- Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 

87/2006-CSMPF; 

- Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 

- Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 23/2007-

CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF. 

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8186| 

PORTARIA N° 179, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.000686/2016-17 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4.º 

da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil – IC, a fim de que 

sejam apuradas supostas irregularidades relacionadas ao exercício irregular de atividade privada remunerada por parte de TALDEN QUEIROZ FARIAS, 

professor do Centro de Ciências Jurídicas – CCJ da Universidade Federal da Paraíba, submetido ao regime de dedicação exclusiva. 

Com efeito, o presente procedimento visa apurar a condição do Sr. TALDEN QUEIROZ FARIAS, professor do CCJ/UFPB em 

regime de dedicação exclusiva, que também possui a situação ativa de seu registro na OAB/PB, além de ser sócio da Sociedade de Advogados “Farias e 

Moreira Advogados Associados”. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

- Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 

87/2006-CSMPF; 

- Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 

- Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 23/2007-

CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF. 

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8192| 

PORTARIA N° 180, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Administrativo n.º 1.24.000.000897/2016-50 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento administrativo em epígrafe em inquérito civil – IC, 

a fim de apurar suposta falta de cumprimento das normas técnicas de segurança e o atraso nas vistorias do Corpo de Bombeiros nas agências da Caixa 

Econômica Federal da Paraíba, notadamente na própria sede da CEF no Estado localizada na Avenida Epitácio Pessoa. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

-Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 

87/2006-CSMPF; 

-Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 

-Após retificação dos dados do procedimento no sistema Único, sejam conclusos os autos para análise das respostas apresentadas; 

-Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 23/2007-

CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF. 

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8290| 

PORTARIA N° 181, DE  22 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Administrativo n.º 1.24.000.001132/2016-37. 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 
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Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento administrativo em epígrafe em inquérito civil – IC, 

a fim de apurar supostas irregularidades na contratação da Sra. Priscilla Morais Araújo Gondim pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

- Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 

87/2006-CSMPF; 

- Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 

- Após retificação dos dados do procedimento no sistema Único, sejam conclusos os autos para análise das respostas apresentadas; 

- Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 23/2007-

CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF. 

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8313| 

PORTARIA N° 187, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.001788/2016-50. 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, §7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, 

instaurado com a finalidade de que seja investigada a existência de irregularidades na Concorrência n.º 003/2016-CEL. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

I) Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 

87/2006-CSMPF; 

II) Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; e 

III) Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 

(Em Substituição ao 7º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8316| 

PORTARIA N° 188, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.001468/2016-08. 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, §7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, 

instaurado para apurar irregularidades no funcionamento da comunidade religiosa “Consolação Misericordiosa”, localizada no bairro Castelo Branco, em 

João Pessoa. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

I) Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 

87/2006-CSMPF; 

II) Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; e 

III) Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República. 

(Em Substituição ao 7º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8343| 

PORTARIA N° 189, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.001506/2016-14. 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 
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Converter, com espeque no art. 2º, §7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, 

instaurado a partir de decisão tomada na reunião do Colégio de Procuradores da República com atuação na Paraíba, realizada no dia 04/08/2016, que 

contou com a presença do Procurador Jurídico da Junta Comercial da Paraíba, Dr. João Ricardo Coelho. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

I) Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 

87/2006-CSMPF; 

II) Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; e 

III) Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 

(Em Substituição ao 7º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8349| 

PORTARIA N° 190, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.000206/2016-06. 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, §7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, a 

fim de apurar irregularidades na dispensa de licitação realizada pelo Governo do Estado da Paraíba para contratação da empresa Ferdeck Indústria e 

Comércio LTDA – ME para execução do convênio na modalidade Termo de Compromisso n.º 098/2013 (SIAFI n.º 677548). 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

I) Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 

87/2006-CSMPF; 

II) Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; e 

III) Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República. 

(Em Substituição ao 7º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8369| 

PORTARIA N° 191, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.001056/2016-60. 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, §7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, a 

fim de apurar denúncia de comercialização irregular de unidades e desvio de finalidades de uso do Programa Minha Casa Minha Vida, nos Condomínios 

Irmã Dulce e Anaíde Beíriz, na cidade de João Pessoa/PB. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

I) Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 

87/2006-CSMPF; 

II) Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; e 

III) Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República. 

(Em Substituição ao 7º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8445| 

PORTARIA N° 192, DE 21 DE MARÇO DE 2017 
 

Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.000204/2016-29. 
 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 
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RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, §7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, 

instaurado para apurar irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEB repassados ao Município de Santa Rita/PB. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

I) Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 

87/2006-CSMPF; 

II) Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; e 

III) Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República. 

(Em Sbstituição ao 7º Ofício) 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 12121| 

PORTARIA Nº 236, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

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

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 1347/2017, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 

673 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5020788-25.2015.4.04.7000, em trâmite na 12ª Vara Federal de Curitiba. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 12318| 

PORTARIA Nº 242, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de impedimento da 

Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

1. Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 

5004037-10.2013.404.7007, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Francisco Beltrão. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2384| 

PORTARIA Nº 13, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC nº 

75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a conversão 

do presente Procedimento Preparatório nº 1.25.002.000880/2016-45 em  

INQUÉRITO CIVIL 

para apurar eventuais irregularidades em atividade de médico intercambista em urgência e emergência no Hospital Municipal de 

Catanduvas/PR, por suposta atuação em desacordo com a Lei Federal n. 12.871/2013, que institui o Programa Mais Médicos. 

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, cumpra-se o despacho de fl. 77. 

 

ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 12116| 

PORTARIA Nº 80, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

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

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais os do consumidor e os referentes à tutela da ordem econômica, nos termos do artigo 129, inc. II e III da 

Constituição Federal bem como do artigo 5º, inc. III, “c” da Lei Complementar nº 75/1993 e pelos artigos 81 e 82, inc. I da Lei nº 8.078/1990; 

Considerando a necessidade de construir viaduto elevado na BR-376 para facilitar retorno dos moradores da região; 
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Considerando que o curso das investigações presentes mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, conforme determina a nova redação do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.003271/2016-68, em Inquérito Civil Público; 

Para isso, DETERMINA-SE:  

I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 

II – a comunicação da instauração à d. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 

III – o prosseguimento do feito.  

 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 12296| 

PORTARIA N° 88, 21 DE MARÇO DE 2017 

 

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 a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar n. 75/1993; 

b) considerando o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) considerando que o objeto dos autos de Procedimento Preparatório n. 1.25.000.000880/2016-65 insere-se no rol de atribuições do 

Ministério Público Federal; e 

d) considerando o decurso de, aproximadamente, 310 (trezentos e dez) dias desde a conversão da notícia de fato no referido 

procedimento preparatório; 

Determino que o procedimento preparatório em referência seja convertido em inquérito civil. 

Após os registros de praxe, determino a publicação e a comunicação desta providência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Determino, também, para a instrução do feito, que a Secretaria elabore ofício, que assinarei, a ser expedido ao Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), para que informe, no prazo de sessenta dias, se foi solucionada a irregularidade que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração Ambiental 

n. 117026, e quais as medidas tomadas pelo titular da área referente ao processo minerário DNPM n. 826.030/2011 para a reparação do dano ambiental 

ocorrido. 

 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 12140| 

PORTARIA Nº 90, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.25.000.002586/2016-98  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 127, 

caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 6.º, inciso VII, e 7.º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993, bem assim, na Resolução 

CNMP n.º 23/2007; e 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação deste procedimento preparatório, bem como a necessidade de se dar 

continuidade às diligências instrutórias; 

RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: 1ª CCR/MPF 

Tema: 10372 - Inscrição / Documentação (Concurso Público / Edital/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO)  

Município: Curitiba/PR 

Ementa: Irregularidades no prazo para inscrição do edital de processo seletivo para professor substituto do IFPR.  

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. 

 

CRISTIANA KOLISKI TAGUCHI 

 Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 3309| 

PORTARIA Nº 4, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Ref. Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000306/2016-60 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; 

CONSI 

DERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre eles, o direito à Saúde, nos termos do art. 129, II da Constituição da República 

e art. 5º, III, “b” da Lei Complementar 75; 
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CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado com vistas a apurar o contido na representação 

apresentada por ELIETE RODRIGUES SANTOS DA CRUZ, em que noticia possível ingerência da Prefeitura de Casa Nova/BA, no que toca ao 

Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida (morosidade do sorteio embora os imóveis estejam prontos ocasionando a deterioração dos mesmos). 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 

Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, inc. II, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento administrativo 

em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a adoção das seguintes providências:  

1 – reitere-se o expediente não respondido à fl. 16. 

Ainda, em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 

a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com o presente Procedimento Administrativo; 

b) Comunique-se à PFDC, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º 87/2006, 

enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

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

o seu transcurso. 

 

MARA ELISA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 9438| 

PORTARIA Nº 11, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

“Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar notícia de suposta 

irregularidade consistente no impedimento de regeneração natural de 83 hectares 

de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), no entorno da 

reserva extrativista Acaú-Goiana.”. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM PERNAMBUCO, pelo procurador da República signatário, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º, da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 

da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição Federal estatuiu que é função do Ministério Público Federal promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 1.26.000.000546/2017-55; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados podem configurar ato de infração e sansão administrativa ao meio ambiente; 

CONSIDERANDO que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes; 

CONSIDERANDO que para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público Federal poderá, nos procedimentos de sua 

competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta (artigo 8°, II, da Lei 

Complementar 75/93); 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil Público destinado a apurar os fatos noticiados, determinando a remessa dessa portaria e dos documentos 

anexos à DICIV para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e realização das comunicações 

de praxe. 

Fica designada a servidora Marcela Sales Correia Paiva, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste 

gabinete. 

Por oportuno, determino o cumprimento das diligências expostas abaixo: 

1) Oficie-se o representante da empresa BRAMEX Brasil Mercantil S/A para que, em 10 (dez) dias: a) manifeste-se acerca dos fatos 

presentes no auto de infração nº. 029262-A; b) encaminhe cópia de documento comprobante de que é proprietária da área citada no auto de infração nº. 

029262-A, bem como do contrato de arrendamento feito em benefício da empresa RM Aquicultura em relação a esse terreno. Obs: Junte-se cópia integral 

da NF; 

b) Oficie-se o representante da empresa RM Aquicultura LTDA – EPP, rod. PE 49, KM 06, Distrito Tejucupapo, Goiana/PE (fl. 05), 

para que, em 10 (dez) dias: a) manifeste-se acerca dos fatos presentes no auto de infração nº. 029262-A; b) encaminhe cópia do contrato de arrendamento 

feito pela empresa BRAMEX BRASIL Mercantil S/A em seu benefício em relação à área indicada no auto de infração mencionado. Obs: Junte-se cópia 

integral da NF; 

c) Oficie-se à RESEX Acaú-Goiana a fim de que seu diretor/representante compareça, em 30/03/2017, às 16:00h, na sede da PRPE, 

para participar de reunião com o objetivo de se coletar maiores informações acerca da NF epigrafada. Na oportunidade, solicita-se que sejam trazidos: 

cópia integral do processo administrativo instaurado acerca do auto de infração nº. 029262-A; cópia do plano de manejo da RESEX Acaú-Goiana (com 

especificação das áreas de entorno, zona de amortecimento, corredores ecológicos, etc); cópia de seu regulamento (inclusive aquele que disponha sobre 

o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos seus corredores ecológicos); cópia do ato que constituiu seu conselho deliberativo; cópia da norma 

instituidora da RESEX (com indicação de seus limites geográficos). Obs: Junte-se cópia integral da NF, bem como certifique-se nos autos ligação feita 

para comunicar a data indicada; 

d) Oficie-se ao cartório de imóveis de Goiana para que encaminhe certidão vintenária da propriedade da área em que ocorreu o dano 

ambiental tratado no auto de infração nº. 029262-A; Obs: Junte-se cópia integral da NF; 
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e) Oficie-se ao CPRH para que encaminhe, em 10 (dez) dias, cópia do licenciamento ambiental da atividade executada pela empresa 

RM Aquicultura LTDA na área em que ocorreu o dano ambiental tratado no auto de infração nº. 029262-A, bem como para que se manifeste acerca do 

inteiro teor do auto mencionado. Obs: Junte-se cópia integral da NF; 

Diligencie-se. Cumpra-se. 

 

MARIA MARÍLIA OLIVEIRA CALADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 2183| 

PORTARIA Nº 33, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

REF: Procedimento Preparatório nº 1.26.002.000103/2016-63. “Apurar denúncia 

encaminhada pelo IPHAN dando conta de possíveis irregularidades e novos danos 

ocorridos na área do Pátio Ferroviário de Caruaru, bem federal protegido pela Lei 

nº 11.483/2007, assim como de possíveis atos de improbidade administrativa 

relativamente quanto à conduta da FUNDARPE (seja relativamente à atuação no 

processo nº 000093259.2005.4.05.8302, seja quanto à aprovação do projeto 

executivo apresentado pelo Município de Caruaru, considerado irregular)” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pela Procuradora da República signatária, no exercício 

de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º 

e 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006 e; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal 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 (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, 

II, da CF/88); 

CONSIDERANDO o procedimento instaurado a partir do recebimento de notícia encaminhada pelo IPHAN, dando conta de possíveis 

irregularidades e danos ocorridos na área do Pátio Ferroviário de Caruaru, bem federal protegido pela Lei nº 11.483/2007. 

CONSIDERANDO que a informação de que, em que pese a existência de obrigação de reparar fixada judicialmente, cuja demanda 

atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença (000093259.2005.4.05.8302), o Pátio continua sendo danificado pela própria 

municipalidade; 

CONSIDERANDO que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes; 

CONSIDERANDO que para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público Federal poderá, nos procedimentos de sua 

competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta (artigo 8°, II, da Lei 

Complementar 75/93); 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil destinado a investigar os fatos acima mencionados, determinando a remessa dessa portaria e dos documentos 

anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

a) Oficie-se ao IPHAN, a fim de que informe se tem notícia da ocorrência de novos danos ao Pátio Ferroviário de Caruaru, bem como 

de ações de restauração por parte da Prefeitura de Caruaru, posteriormente à manifestação que segue anexa. 

OBS: encaminhe-se cópia das fls. 04/05. Assinalo o prazo de 10 (dez) dias para resposta. 

b) Oficie-se à Prefeitura de Caruaru a fim de que informe quais medidas foram/estão sendo adotadas no que concerne ao cumprimento 

do determinado no bojo do processo nº 000093259.2005.4.05.8302. 

OBS: Assinalo o prazo de 10 (dez) dias para resposta. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 5310| 

PORTARIA Nº 52, DE 17 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Limoeiro do Norte/Quixadá-CE, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

Resolução CNMP n° 23/2007, artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos difusos e coletivos, notadamente a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que elementos de informação colhidos no âmbito do PP-1.27.000.000029/2016-68 apontam para a suposta prática 

de irregularidades na gestão dos recursos do Fundeb no Município de Passagem Franca/PI, os quais, se confirmados, podem vir a caracterizar atos de 

improbidade administrativa, bem como ilícitos criminais. 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão procedimento mencionado anteriormente expirou e que ainda não se tem os elementos 

suficientes formar um adequado juízo sobre a qualificação dos fatos noticiados, fazendo-se necessário a realização de ulteriores diligências 

investigatórias; 

RESOLVE converter o procedimento predito em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para continuar a investigação dos referidos fatos, 

determinando como providências iniciais: 
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I) o registro e autuação da portaria, cientifique-se a 5ª CCR, na forma regulamentar; e 

II) o cumprimento das diligências contidas no despacho ministerial que dormita nos autos. 

 

CYNTHIA ARCOVERDE RIBEIRO PESSOA  

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 5316| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.27.000.000032/2016-81 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos 

artigos 127 e 129, da Constituição da República; artigos 1º, caput, 2º, caput, 5°, incisos I, II, III e V, e art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar 75/93; e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CRFB, artigo 127); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição da 

República, artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição da República ser função institucional do Ministério Público: 

“zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que são de domínio da União o mar territorial e os terrenos de marinha e seus acrescidos, conforme artigo 20, VI 

e VII, da Constituição da República;  

CONSIDERANDO que os terrenos de marinha, bem como as várzeas, praias fluviais e terrenos marginais de rio federal, constituem 

muitas vezes área de preservação permanente, sendo áreas non aedificandi ou que dependem de ordenação especial; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 1º da Lei 9.636/1998, compete à Secretaria de Patrimônio da União - SPU do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão -MPOG executar ações de identificação, demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens imóveis da 

União, bem como a regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa renda; 

CONSIDERANDO o trâmite do inquérito civil nº 1.27.000.000032/2016-81, cujo objeto é a verificação do funcionamento do comitê 

gestor do projeto de urbanização da área de terreno de marinha da praia de Atalaia, em Luís Correia/PI, nos termos da cláusula sétima do contrato de 

concessão firmado entre União e Estado do Piauí para construção da obra da Orla de Atalaia; 

CONSIDERANDO que nos termos da referida cláusula do contrato de cessão firmado entre a União e o Estado do Piauí, incumbe a 

este a “[…] criação do Conselho Gestor do projeto, com a participação de órgãos federais, estaduais, municipais e entidades da sociedade civil organizada, 

sendo que dentre os órgãos federais partícipes do conselho obrigatoriamente devem constar IBAMA e a Gerência Regional do Patrimônio da União no 

Piauí;” 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 001/2016, a regulamentar o art. 1.2 – CLÁUSULA SEGUNDA, alínea “j”, dos contratos 

de permissão de uso firmados entre a PIEMTUR e os permissionários para uso das barracas da orla da praia de Atalaia, em Luís Correia/PI, no qual estes 

se obrigaram a uma série de critérios e condições para uso regular das referidas barracas;  

CONSIDERANDO que a ocupação irregular de terrenos de marinha e terrenos marginais de rios federais e suas várzeas, a par de 

configurar ilegalidade a ensejar sanções administrativas, cíveis e criminais, degrada o meio ambiente, obstaculiza o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida;  

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da integridade do patrimônio público federal de forma preventiva, com vistas a 

conservar o meio ambiente e garantir o ordenamento territorial, o desenvolvimento sustentável e a arrecadação de receitas patrimoniais; 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração pública, 

notadamente praticando ato visando fim proibido por lei ou regulamento, por força do artigo 11 da Lei 8.429/1992; 

RESOLVE: 

I – RECOMENDAR, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 75/93, ao presidente do comitê gestor da orla da praia 

de Atalaia - COGESOA, que: 

(A) proceda a fiscalização mensal de forma individualizada por barraca para aferir o cumprimento de todos os critérios e condições 

estabelecidos nos contratos de permissão de uso das barracas da orla da praia de Atalaia, em Luís Correia/PI; 

(B) produza relatório mensal sobre as fiscalizações procedidas e, ao final do ano, relatório anual sobre as condições gerais de 

cumprimento dos contratos por parte dos permissionários encaminhando-os a este órgão ministerial e a SPU/PI; 

(C) informe imediatamente o descumprimento de critérios e condições estabelecidos nos contratos de permissão de uso que 

demandem atuação emergencial dos órgãos de fiscalização (MPF/PI, SPU/PI, IBAMA/PI), sobremodo, quanto a preservação do patrimônio público e 

ambiental; 

(D) ao final dos contratos de permissão observe os relatórios produzidos antes de decidir acerca da renovação ou não das permissões, 

submetendo a decisão final ao comitê gestor da orla da praia de Atalaia – COGESOA. 

(E) cumpra todos os termos do contrato de cessão sob regime de aforamento oneroso, firmado entre a União e o Estado do Piauí, no 

tocante ao regular uso do terreno de marinha cedido. 

II – FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que esta Procuradoria da República seja informada do acolhimento desta 

Recomendação e as providências adotadas no sentido de fazê-la cumprida, juntando-se cópia da documentação pertinente. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A ciência da presente recomendação constitui em mora o(s) destinatário(s). O não atendimento 

das providências apontadas, ensejará a responsabilização da empresa recomendada por sua conduta comissiva de incentivar e fomentar construções 

desconformes às imposições legais, sujeitando-a às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.  
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A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou 

outras iniciativas com relação ao agente acima indicado ou outros cuja atuação seja pertinente ao seu objeto. 

Dê-se ciência da presente Recomendação à Secretaria do Patrimônio da União. 

Comunique-se. Cumpra-se. 

 

KELSTON PINHEIRO LAGES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18263| 

PORTARIA Nº 253, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Dispõe sobre os períodos de férias e licença-prêmio dos Procuradores da 

República que oficiam nas Procuradorias da República nos Municípios do Estado 

do Rio de Janeiro nos meses de abril, maio e junho de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando que os Procuradores da República abaixo relacionados, que oficiam nas Procuradorias da República nos Municípios, 

usufruirão férias nos meses de abril, maio e junho, resolve: 

Art. 1º Excluir todos os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências nos períodos 

respectivamente indicados: 

 

PRMs PROCURADORES PERÍODOS – FÉRIAS/ LP ABONO / OBS. 

Campos dos Goytacazes Guilherme Garcia Virgílio (**) 14/06 a 23/06/2017 04/06 a 13/06/2017 

Macaé Flávio de Carvalho Reis 02/05 a 11/05/2017  

Niterói Leonardo Luiz de Figueiredo Costa (**) 05/06 a 14/06/2017 15/06 a 24/06/2017 

Petrópolis Vanessa Seguezzi (****) 08/05 a 27/05/2017 29/05 a 07/06/2017 

São Gonçalo 

Leonardo Almeida C. Carvalho (**) 17/04 a 26/04/2017  

Thiago Simão Miller 

(*) 17/04 a 26/04/2017  

19/06 a 28/06/2017  

 

São João de Meriti 

Carolina Bonfadini de Sá 02/05 a 11/05/2017 Licença-prêmio 

Luís Cláudio Senna Consentino 

10/04 a 11/04/2017  

(*) 02/05 a 11/05/2017  

19/06 a 08/07/2017  

São Pedro da Aldeia Leandro Botelho Antunes 
20/04/2017  

26/05 a 14/06/2017 16/05 a 25/05/2017 

Volta Redonda 

Juliana de Azevedo S. R. Câmara 
03/04 a 12/04/2017  

(*) 29/05 a 07/06/2017  

Júlio José Araújo Júnior 

12/06 a 14/06/2017  

(*) 19/06 a 28/06/2017  

Lucas Horta de Almeida 

(**) 24/04 a 03/05/2017  

04/05 a 13/05/2017  

 

§ 1º. Suspender, nos períodos assinalados com 1 (um) asterisco (*), a distribuição de todos os feitos no primeiro dia útil anterior ao 

início das férias. 

§ 2º. Suspender, nos períodos assinalados com 2 (dois) asteriscos (**), a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores 

ao início das férias. 

§ 3º. Suspender, nos períodos assinalados com 4 (quatro) asteriscos (****), a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis 

anteriores ao início das férias. 

Art. 2º. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 



DMPF-e Nº 56/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 22 de março de 2017 Publicação: quinta-feira, 23 de março de 2017 33 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18383| 

PORTARIA Nº 353, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Revoga a Portaria PR-RJ Nº 271/2017 e inclui o Procurador da República 

CLAUDIO GHEVENTER na distribuição dos feitos urgentes e audiências no 

período de 22 a 24 de março de 2017. 
 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República CLAUDIO GHEVENTER solicitou a revogação da Portaria PR-RJ Nº 271/2017 

(publicada no DMPF-e Nº 44/2017 – Extrajudicial de 07 de março de 2017, Página 53), haja vista o cancelamento do evento previsto para o período de 

22 a 24 de março de 2017, resolve: 

Art. 1º Revogar a Portaria PR-RJ Nº 271/2017 e incluir o Procurador da República CLAUDIO GHEVENTER na distribuição dos 

feitos urgentes e audiências no período de 22 a 24 de março de 2017. 

Art. 2º Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR Nº 462/2013. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18376| 

PORTARIA Nº 354, DE 20 DE MARÇO DE 2017 
 

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

atribuições legais, considerando erro material na ementa e no Art. 1º da Portaria PR/RJ Nº 307/2017, de 13 de março de 2017 (publicada no DMPF-E Nº 

52- Extrajudicial de 17/03/2014, Página 25), resolve: 

Art. 1º Onde se lê, na ementa da Portaria PR/RJ Nº 307/2017, “Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1568/2017”, leia-se “Alterar a Portaria 

PR-RJ Nº 1568/2016”. 

Art. 2º Onde se lê, no Art. 1º da Portaria PR/RJ Nº 307/2017, “Alterar a Portaria PR-RJ Nº 168/2017 para cancelar o período de férias 

remanescentes do Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA, leia-se:  Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1568/2016 para cancelar o período de 

férias remanescentes do Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18424| 

PORTARIA Nº 356, DE 20 DE MARÇO DE 2017 
 

Dispõe sobre férias do Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES 

EL-HAGE no período de 03 a 14 de maio de 2017. 
 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE solicitou fruição de férias no período de 03 

a 14 de maio de 2017, resolve: 

Art. 1º  Excluir o Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE, no período de 03 a 14 de maio de 2017, da 

distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18570| 

PORTARIA Nº 357, DE 20 DE MARÇO DE 2017 
 

Dispõe sobre férias do Procurador da República RENATO DE FREITAS SOUZA 

MACHADO no período de 15 de junho a 04 de julho de 2017. 
 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO solicitou fruição de férias no período de 

15 de junho a 04 de julho de 2017, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO, no período de 15 de junho a 04 de julho 

de 2017, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Parágrafo Único. Excluir o Procurador da República RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO da distribuição de todos os feitos 

nos 4 dias úteis anteriores ao período de 15 de junho a 04 de julho de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18529| 

PORTARIA Nº 358, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 251/2017 para suspender as férias do Procurador da 

República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS no período de 24 

de abril a 03 de maio de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS solicitou suspensão de férias no 
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período de 24 de abril a 03 de maio de 2017 (Portaria PR-RJ Nº 251/2017, publicada no DMPF-e Nº 53  – Extrajudicial de 20 de março de 2017, Página 

222) resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 251/2017 para suspender as férias do Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO 

DOS SANTOS no período de 24 de abril a 03 de maio de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18520| 

PORTARIA Nº 360, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Dispõe sobre férias remanescentes do Procurador da República RAFAEL 

ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS no dia 20 de abril e no período de 24 a 

28 de abril de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS solicitou fruição de férias 

remanescentes no dia 20 de abril e no período de 24 a 28 de abril de 2017, resolve: 

Art. 1º  Excluir o Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS, no dia 20 de abril e no período de 24 

a 28 de abril de 2017, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTTINO 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18422| 

PORTARIA Nº 362, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 250/2017 para suspender a distribuição de todos os 

feitos ao Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA 

nos 4 dias úteis anteriores às suas férias de 05 a 14 de junho de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA solicitou a suspensão da distribuição de 

todos os feitos que lhe são vinculados nos 4 dias úteis anteriores às suas férias de 05 a 14 de junho de 2017 (Portaria PR-RJ Nº 250/2017, publicada no 

DMPF-e Nº 53 – Extrajudicial de 20 de março de 2017, Página 221), resolve: 

Art. 1º  Alterar a Portaria PR-RJ Nº 250/2017 para suspender a distribuição de todos os feitos ao Procurador da República 

FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA nos 4 dias úteis anteriores às suas férias de 05 a 14 de junho de 2017. 

Art. 2º  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18266| 

PORTARIA Nº 368, DE 21 DE MARÇO DE 2017 
 

Designa a Procuradora da República ANDREA CARDOSO LEÃO para realizar 

audiência junto à 1ª Vara Federal Criminal no dia 22 de março de 2017. 
 

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

atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que os dias não 

contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando 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 1ª Vara Federal Criminal, resolve:  

Art. 1º Designar a Procuradora da República ANDREA CARDOSO LEÃO para realizar audiência junto à 1ª Vara Federal Criminal 

no dia 22 de março de 2017. 

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. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18346| 

PORTARIA Nº 372, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Designa Procuradores da República para realizar as audiências junto às 1ª e 7ª 

Varas Federais Criminais no dia 23 de março de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 
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75/93; considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos procuradores remanescentes da Vara, conforme normas em 

vigor; considerando 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 1ª e 7ª Varas Federais Criminais, resolve:  

Art. 1° Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às 1ª e 7ª Varas Federais Criminais: 

 

DATA PROCURADORES 

23/03/2017 – 1ª VFC GABRIELA RODRIGUES FIGUEIREDO PEREIRA 

23/03/2017 – 7ª VFC FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA 

 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete aos gabinetes dos 

Procuradores designados. 

Art. 2° 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. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 979| 

PORTARIA Nº 15, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – RIO DAS OSTRAS – CURSO 

DE ENFERMAGEM – CARGA HORÁRIA – IRREGULARIDADES – 5ªCCR.  

 

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, todas estabelecidas no artigo 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 

interesses difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando os termos da denúncia apresentada nesta unidade relatando que os professores do curso de enfermagem do Centro 

Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense (PURO/UFF) não estão cumprindo a sua carga horária obrigatória, e que disciplinas 

obrigatórias de ensino prático não estão sendo lecionadas conforme a carga horária constante no programa disciplinar do curso. 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público que terá como objeto apurar a 

regularidade do cumprimento da carga horária pelo corpo de docentes do curso de enfermagem do CURO/UFF, e adotar as medidas que se mostrarem 

necessárias a respeito. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 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, oficie-se o CURO/UFF, com cópia da presente portaria, requisitando o encaminhamento da grade com os horários de aulas do 

curso de enfermagem para o ano de 2017, e a indicação do professor responsável com a especificação do respectivo regime de trabalho (20hs, 40hs, ou 

40hsDE). 

 

FLAVIO DE CARVALHO REIS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18238| 

PORTARIA Nº 104, DE 17 DE MARÇO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004369/2016-62 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea “h”; 

inciso III, alínea “b”, inciso V, alíneas “a” e “b”; no artigo 6o, inciso VII, inciso XIV, alínea “f”; e no artigo 7o, inciso  I, da Lei Complementar nº 75/93 

e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 

art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 

as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea “a” da Lei Complementar nº 

75/93); 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 

coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias 

à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 

bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 

ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público e os serviços 

de relevância pública; 
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CONSIDERANDO os elementos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004369/2016-62 instaurado para apurar possível 

exercício de atividade incompatível com o horário de trabalho do servidor federal William Barreto da Silva no seu cargo/função público/a; 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a possível irregularidade 

indicada, bem como a responsabilidade por tal ato. Destarte, determina ainda a adoção das seguintes providências: 

1) oficiar à Chefe da Divisão de Gestão Administrativa do NERJ/MS para acusar o recebimento do ofício de fls. 44 e 103 e, 

considerando que não atende integralmente requisitado, reiterar ofício de fl. 43 para que encaminhe o relatório mensal de frequência do servidor William 

Barreto da Silva da sua unidade de lotação (Coordenadoria à Área Programática – CAP 5.1), referentes aos meses de abril, setembro, outubro e novembro 

de 2012; março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 

setembro, outubro e novembro de 2014; janeiro, fevereiro, março, abril, junho, setembro, dezembro de 2015; e setembro, novembro e dezembro de 2016, 

que não vieram; bem como informe as atividades 

desenvolvidas pelo referido servidor na sua unidade de lotação e a qualificação do seu chefe imediato. 

2) registrar a presente portaria; 

3) comunicar à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência e providências cabíveis, 

inclusive, quanto à publicação; 

4) formalizar a autuação desta Portaria como inquérito civil. 

Após, à Divisão Cível Extrajudicial da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (DICIVE) para acautelar por 60 

(sessenta) dias, tendo em vista o ofício expedido na presente data, ou até o retorno das providências adotadas. 

 

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 

Procuradora da República 
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PORTARIA 105, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts.127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar 75/93; e 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, de 17 de setembro doo Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de vigência do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003036/2016-16. 

RESOLVE: 

a) Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003036/2016-16 em Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, com a seguinte ementa: “Suposto cometimento de crime eleitoral - denúncia de envolvimento de militares de alta patente em fraudes nas eleições 

de 2002, 2006, 2008 e 2012”. 

c) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, 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. 
 

ANDRÉIA PISTONO VITALINO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 243| 

PORTARIA Nº 5, DE 22 DE MARÇO DE 2017 
 

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

constitucionais (art. 127 e art. 129 ambos da Constituição Federal), legais (arts. 5°, 6º, 7°, todos da Lei Complementar n° 75/93) e regulamentares (art. 

2º e art. 4º da Resolução CSMPF nº 87/2010), 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (artigo 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal e artigo 8º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO 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 (…)” (CFRB, art. 37, caput); 

CONSIDERANDO o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato nº 1.29.004.002743/2016-86; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, nos termos do art. 2°, I, da Resolução CNMP n° 23/2007 e art. 4º, II, da Resolução CSMPF nº 

87/2006, definindo como objeto: “apurar possíveis irregularidades na concessão do benefício do Programa Bolsa Família ante a manifestação de poder 

econômico por beneficiários doadores nas eleições 2016 no Município de Novo Barreiro”. 

Para tanto, determina-se: 

I. seja esta Portaria autuada no início dos autos do expediente; 

II. a comunicação da instauração do inquérito civil à 5CCR (art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006), via Sistema Único; 

III. remessa para publicação desta Portaria, inclusive no Diário Oficial (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 16, 

§1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010), mediante cadastro e solicitação via Sistema Único; 

IV. Afixação de cópia desta Portaria no quadro de avisos da Procuradoria da República no Município de Palmeira das Missões (art. 

4º, VI, da Resolução CNMP nº 23/2007); e 

V. Publicação de cópia desta Portaria no site da PRRS (art. 9º, § 9° da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

 

GUILHERME AUGUSTO VELMOVITSKY VAN HOMBEECK 

Procurador da República 
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PORTARIA Nº 6, DE 3 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93;  

CONSIDERANDO o inquérito civil 1.29.011.000282/2015-37, autuado nesta Procuradoria da República com o objeto de averiguar 

a situação dos órgãos de fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar-se ênfase à atuação específica das Forças Armadas na repressão e prevenção de ilícitos, 

segundo sua atribuição, nesta fronteira; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª 

CCR/MPF, com o seguinte objeto: “Apurar a situação da fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai pelas Forças Armadas do Brasil.” 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 758 | 

PORTARIA Nº 7, DE 3 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93;  

CONSIDERANDO o inquérito civil 1.29.011.000282/2015-37, autuado nesta Procuradoria da República com o objeto de averiguar 

a situação dos órgãos de fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar-se ênfase à atuação específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nas 

inspeções de sua atribuição nesta fronteira; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª 

CCR/MPF, com o seguinte objeto: “Apurar a situação da fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai pela ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária.” 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 759 | 

PORTARIA Nº 8, DE 3 DE MARÇO DE 2017 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário: 

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

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 
nº 75/93;  

CONSIDERANDO o inquérito civil 1.29.011.000282/2015-37, autuado nesta Procuradoria da República com o objeto de averiguar 
a situação dos órgãos de fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar-se ênfase à atuação específica da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, nas 
inspeções de sua atribuição, nesta fronteira; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª 

CCR/MPF, com o seguinte objeto: “Apurar a situação da fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT.” 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 761| 

PORTARIA N° 9, DE 5 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário, nos autos do 

Procedimento Preparatório nº 1.29.011.000165/2016-54: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93;  

CONSIDERANDO o recebimento nesta Sede Ministerial de representação que noticia possíveis irregularidades em processos 

licitatórios, mediante contrato com cooperativas de serviços, nos municípios de Uruguaiana e Itaqui/RS; 

CONSIDERANDO que esgotou-se o prazo para tramitação deste expediente, na forma do artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 87/2010, havendo, contudo, a necessidade de se prosseguir na instrução dos autos; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil – IC, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal – 5ª CCR/MPF, com o seguinte objeto: “Averiguar possíveis irregularidades em processos licitatórios que envolvem contrato 

com cooperativas de serviços, entre os anos de 2013 e 2016, nos municípios de Uruguaiana e Itaqui/RS.” 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 763| 

PORTARIA Nº 10, DE 3 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93;  

CONSIDERANDO o inquérito civil 1.29.011.000282/2015-37, autuado nesta Procuradoria da República com o objeto de averiguar 

a situação dos órgãos de fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar-se ênfase à atuação específica do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, nas inspeções de sua atribuição, nesta fronteira; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª 

CCR/MPF, com o seguinte objeto: “Apurar a situação da fiscalização na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA.” 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2545| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000380/2016-64 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito do Projeto Raio-X Bolsa Família, objetivando apurar possíveis irregularidades, 

identificadas por meio do cruzamento de informações públicas, no preenchimento de requisitos legais para inclusão de pessoas no Programa Bolsa Família 

no município de Picada Café/RS.  

Na primeira fase do projeto obteve-se acesso aos resultados dos cruzamentos das bases de dados fornecidas pelo Governo Federal, 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela Receita Federal e pelos Tribunais de Contas estaduais e municipais. 

O cruzamento das referidas bases de dados identificou grupos de beneficiários com indicativos de renda incompatíveis com o perfil 

de pobreza ou extrema pobreza exigido pelas normas do programa Bolsa Família para a concessão do benefício. 

Com o objetivo de racionalizar e permitir uma atuação coordenada e nacional do MPF, os beneficiários que apresentaram indicativos 

de capacidade econômica superior aos limites legais do programa foram classificados em cinco grupos: PERFIL FALECIDOS; PERFIL SERVIDORES 

PÚBLICOS cujo clã familiar possui até quatro pessoas; PERFIL DOADORES DE CAMPANHA que doaram valores superiores aos recebidos pelo 

programa; PERFIL EMPRESÁRIOS; PERFIL SERVIDORES DOADORES DE CAMPANHA. 

Em 15 de agosto de 2016, foi realizada reunião com os Gestores do Programa Bolsa Família dos municípios da área de atribuição 

desta Procuradoria da República, visando apresentar o Projeto Raio-X Bolsa Família e entregar Recomendações para cada Município, acompanhado dos 

resultados apurados (Anexos). (fls. 15/18) 

Insta esclarecer que os resultados (Anexos) que acompanham as Recomendações foram gerados no dia 18/07/2016, data em que teve 

início a primeira fase do projeto (fl. 06/10). Posteriormente verificou-se alteração nos resultados disponíveis no portal do projeto 

(bolsafamilia.mpf.mp.br), importando em uma redução significativa no número de beneficiários suspeitos. 
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Cabe esclarecer ainda que o período de fiscalização abrange todos os valores pagos a título de Bolsa família no período de 2013 a 

maio de 2016. Por essa razão, diversos cadastros listados nos resultados (Anexos) já estavam desativado, bloqueados ou cancelados quando da revisão 

realizada pelo Município. 

Do exame da resposta encaminhada pelo município de Picada Café/RS (fls. 22/23), verifica-se que dos 9 beneficiários suspeitos 

somente 1 apresentava cadastro ativo após 15/08/2016, data em que foi expedida a Recomendação. Da revisão realizada pelo Município, foi bloqueado 

1 cadastro. 

Assim, verifica-se que o Município de Picada Café realizou integralmente a revisão Recomendada, adotando as providência cabíveis 

nos casos que verificou irregularidade. 

Diante disso, finda necessário o encerramento deste inquérito civil, considerando-se o exaurimento de seu objeto. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito 

Civil, determinando, em ato contínuo: 

i. Publique-se, na forma do art. 16, §1º, I da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010; e 

ii. Dê-se ciência ao Município de Picada Café; 

iii. Remetam-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

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

LUCIANA GUARNIERI 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 1419| 

PORTARIA N° 8, DE 9 DE MARÇO DE 2017 
 

O Excelentíssimo Senhor Procurador da República Alexandre Ismail Miguel, representante, na Procuradoria da República em Ji-

Paraná, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição da República; 6º, VII, b da Lei 

Complementar nº 75/1993; 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que, consoante dispõe o art. 205 da CRFB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho; 

CONSIDERANDO ser de atribuição do Ministério Público Federal a apuração de irregularidades envolvendo ensino superior no 

Brasil, por constituir serviço prestado pela União (ou por sua delegação) e fiscalizado pelo Ministério da Educação (MEC), na dicção do artigo 109, 

inciso I, da Constituição Federal e do artigo 39, inciso III, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos (arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República; arts. 81/82 e 91/92 da Lei 8.078/90 e art. 21 da Lei nº 7.347/85); 

CONSIDERANDO que a CRFB ainda determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso 

aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V); 

CONSIDERANDO que na prestação de serviços educacionais delegados pela União (serviço público de ensino superior) as 

instituições de ensino particular devem observar, entre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade; 

CONSIDERANDO que conforme o art. 32, § 4º, da Portaria Normativa MEC n. 40/2007, a expedição de diploma está incluída nos 

serviços educacionais prestados pela instituição de ensino, com exceção apenas nos casos em que o aluno requerer apresentação decorativa de seu 

diploma; 

CONSIDERANDO todo o apurado nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.31.001.000359/2016-11, bem como a necessidade 

de prosseguimento das investigações; 

RESOLVE 

converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil a fim de verificar se o Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná 

comete infração administrativa ao deixar de oferecer disciplinas da grade curricular obrigatória do curso de medicina veterinária em virtude da 

inexistência de mínimo de alunos; 

NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

DETERMINAR como diligências preliminares as especificadas a seguir. 

1. Junte-se a portaria aos autos; 

2. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional; 

3. Cumpra-se o despacho retro. 

CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. Publique-se. 
 

ALEXANDRE ISMAIL MIGUEL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 399| 

PORTARIA Nº 3, DE 20 DE MARÇO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos I e VI, da 

Constituição da República, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e pela Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal e, ainda, 
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CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.33.006.000139/2016-72, instaurado para apurar supostas irregularidades na 

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu pela FUNORTE (Faculdades Unidas do Norte de Minas) – Núcleo Lages; 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de tramitação deste procedimento e ainda pendente sua completa instrução; 

RESOLVE: 

1. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando as seguintes providências: 

a) autue-se e registre-se; 

b) expeça-se ofício ao Coordenador dos Cursos de Pós-graduação da FUNORTE – Núcleo Lages, Rodrigo Salvador, com endereço 

na Rua Trajano, 265, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-010, solicitando, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, informações específicas sobre os cursos 

que possivelmente sejam oferecidos em Lages/SC, tais como infraestrutura (salas, laboratórios, bibliotecas...) e corpo docente com respectiva 

qualificação, comprovando o preenchimento dos requisitos mínimos estabelecidos nas Resoluções competentes.   

 

NAZARENO JORGEALÉM WOLFF 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 381| 

PORTARIA Nº 11, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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 (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO 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 (art. 37 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO o início dos mandatos dos prefeitos eleitos no pleito de 2016; 

CONSIDERANDO as normas que disciplinam a aplicação e a prestação de contas de recursos federais recebidos pelos municípios 

mediante convênios e instrumentos congêneres, bem como a transparência na gestão fiscal; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção 

acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio e/ou sistemas 

eletrônicos, autuá-la, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º 

da Resolução CNMP nº 23/2007, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema 

ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal. 

Objeto: Recomendar aos novos gestores dos municípios que integram a área de atribuição desta Procuradoria da República, para que 

promovam a  verificação da regularidade na prestação de contas dos prefeitos anteriores, bem como adotem medidas para a correta aplicação de recursos 

federais e transparência na gestão fiscal. 

Representados: Município de São Miguel do Oeste/SC e outros. 

DESIGNO para secretariar os trabalhos, a servidora Michele Mariani. 

Como diligências preliminares, determino: 

1) Expeçam-se recomendações a todos os novos gestores dos municípios que integram a área de atribuição desta Procuradoria para 

que: 

a) nos 06 (seis) meses seguintes ao dia da posse, promovam a inspeção e revisão na prestação de contas de todos os convênios e 

programas federais, a fim de analisar e avaliar sua legalidade e regularidade, noticiando ao Ministério Público Federal a ocorrência de eventuais 

irregularidades e ilicitudes na aplicação de recursos federais que tenham sido constatadas; 

b) durante o mandato eletivo, ao receber recursos financeiros federais (de órgãos e entidades da administração federal direta e de 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista federais, especialmente transferências voluntárias) proceda à: 

b.1) notificação dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores e das entidades empresariais com sede na municipalidade, 

através de ofício por portador, sistema postal, correio eletrônico ou qualquer meio hábil, arquivando os respectivos comprovantes de recebimento, no 

prazo de dois dias úteis, contado da data do recebimento dos recursos, nos termos da Lei Regente; 

b.2) notificação ao conselho local ou instância de controle social (quando existir) da área vinculada ao programa governamental, 

através de ofício por portador, sistema postal, correio eletrônico ou qualquer meio hábil, arquivando os respectivos comprovantes de recebimento, no 

prazo de dez dias, contado da data da celebração do convênio ou ajuste similar; 

b.3) inclusão, nas respectivas notificações, bem como disponibilização em página eletrônica oficinal (internet, em campo próprio, ou 

com a inserção de link na página oficial do órgão ou entidade convenente ou contratada que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios) ou, na sua 

falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, no mínimo, dos seguintes dados identificativos: o objeto do convênio ou ajuste similar, a finalidade, os 

valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado; 

b.4) abertura de conta-corrente específica para o recebimento e, sobretudo, para a integral movimentação dos recursos federais 

recebidos em razão de convênio ou ajuste similar, na qual deverá ser depositada, inclusive, a eventual contrapartida a cargo da municipalidade, 

enfatizando-se ser necessária a existência de uma conta-corrente para cada convênio ou ajuste similar; 

b.5) utilização dos recursos somente para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou nas portarias que regulamentam a matéria, acima referidas; 

b.6) identificação de todo e qualquer beneficiário final dos recursos federais, ou da respectiva contrapartida, relacionados a qualquer 

convênio ou ajuste similar, devendo os pagamentos ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de 

serviços, salvo em casos excepcionais, justificados e no limite permitido, observando-se, de qualquer forma, as exigências previstas nas normas de 

regência (Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, art. 50, e Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, 

art. 64), atentando para a proibição de serem realizados saques “na boca do caixa” e pagamentos em espécie; 
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c) mantenha, durante todo o mandato eletivo, a alimentação regular e tempestiva do sistema e-Sfinge (Sistema de Fiscalização 

Integrada de Gestão) do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como dos sistemas federais correlatos. 

3) Expeçam-se recomendações a todos prefeitos reeleitos dos municípios que integram a área de atribuição desta Procuradoria, para 

que: 

a) durante o mandato eletivo, ao receber recursos financeiros federais (de órgãos e entidades da administração federal direta e de 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista federais, especialmente transferências voluntárias) proceda à: 

a.1) notificação dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores e das entidades empresariais com sede na municipalidade, 

através de ofício por portador, sistema postal, correio eletrônico ou qualquer meio hábil, arquivando os respectivos comprovantes de recebimento, no 

prazo de dois dias úteis, contado da data do recebimento dos recursos, nos termos da Lei Regente; 

a.2) notificação ao conselho local ou instância de controle social (quando existir) da área vinculada ao programa governamental, 

através de ofício por portador, sistema postal, correio eletrônico ou qualquer meio hábil, arquivando os respectivos comprovantes de recebimento, no 

prazo de dez dias, contado da data da celebração do convênio ou ajuste similar; 

a.3) inclusão, nas respectivas notificações, bem como disponibilização em página eletrônica oficinal (internet, em campo próprio, ou 

com a inserção de link na página oficial do órgão ou entidade convenente ou contratada que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios) ou, na sua 

falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, no mínimo, dos seguintes dados identificativos: o objeto do convênio ou ajuste similar, a finalidade, os 

valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado; 

a.4) abertura de conta-corrente específica para o recebimento e, sobretudo, para a integral movimentação dos recursos federais 

recebidos em razão de convênio ou ajuste similar, na qual deverá ser depositada, inclusive, a eventual contrapartida a cargo da municipalidade, 

enfatizando-se ser necessária a existência de uma conta-corrente para cada convênio ou ajuste similar; 

a.5) utilização dos recursos somente para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou nas portarias que regulamentam a matéria, acima referidas; 

a.6) identificação de todo e qualquer beneficiário final dos recursos federais, ou da respectiva contrapartida, relacionados a qualquer 

convênio ou ajuste similar, devendo os pagamentos ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de 

serviços, salvo em casos excepcionais, justificados e no limite permitido, observando-se, de qualquer forma, as exigências previstas nas normas de 

regência (Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, art. 50, e Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, 

art. 64), atentando para a proibição de serem realizados saques “na boca do caixa” e pagamentos em espécie; 

c) mantenha, durante todo o mandato eletivo, a alimentação regular e tempestiva do sistema e-Sfinge (Sistema de Fiscalização 

Integrada de Gestão) do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como dos sistemas federais correlatos. 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil deverão ser acompanhados de 

cópia da portaria que instaurou o presente procedimento ou  indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada, nos 

termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 59/2010. 

3) Dê-se ciência desta portaria, via Sistema Único, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

4) Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este inquérito civil no prazo de 01 (um) ano, venham os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 

 

BRUNO OLIVO DE SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 364| 

PORTARIA Nº 12, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

O Excelentíssimo Senhor Daniel Luis Dalberto, Procurador da República no Município de Caçador/SC, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 129, incisos II e III da Constituição da República; artigo 5o, incisos I, III “e”, IV; artigo 6º, inciso VII, “a”,“b”, “c” e “d”, inciso 

XIV e inciso XX; artigo 7º, I e II e art. 8º , II , V, VII e VIII da Lei Complementar no 75/1993;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993 determina que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil 

público para proteção dos direitos constitucionais, direitos difusos e coletivos e defesa do patrimônio público, na forma do art. 5º, III, “e” e art. 6º, VII, 

“a” e “b”; 

CONSIDERANDO que dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da probidade administrativa, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União (art. 5º, incisos I, “h” e XIV “f” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o contido no documento PRM-CAC-SC00000293/2017, encaminhado a esta PRM pela 2ª Promotoria da 

Comarca de Caçador em 8/3/2017, o qual informa que a administração municipal de Caçador firmou o Contrato nº 147/2011 – Processo Licitatório nº 

85/2011 e Concorrência 03/2011 para a construção de Unidade de Educação Infantil Tipo B, modelo padrão da União, com área total de 1.118.48m², a 

ser edificada no Bairro Alto Bonito; 

CONSIDERANDO que a obra deveria ter sido entregue em outubro de 2012 sendo que até a presente data não há notícias da 

conclusão; 

CONSIDERANDO que para a execução das obras a Prefeitura Municipal de Caçador recebeu o valor de R$ 1.134.109,98 (um milhão, 

cento e trinta e quatro mil, cento e nove reais e noventa e oito centavos) repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito 

do Programa Pró Infância – Termo de Compromisso PAC200274/2011; 

CONSIDERANDO que os documentos acostados aos autos informam que a empresa AtualBrasil Construtora e Incorporadora 

vencedora do Processo Licitatório 85/2011 não deu andamento nas obras, desistindo do contrato, mesmo após a celebração de diversos aditivos, inclusive 

com a concessão de reajustes;  

CONSIDERANDO que as últimas informações, datadas de junho de 2015, esclarecem que foi realizada novo processo licitatório 

visando a contratação de empresa para a conclusão da creche, mas que nenhuma empresa encaminhou proposta com cotação para a execução das obras.  

RESOLVE 
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INSTAURAR Inquérito Civil objetivando apurar os fatos noticiados e adotar as medidas legais ao alcance do MPF quanto à eventual 

improbidade administrativa, em prejuízo ao erário do município de Caçador, no que tange ao atraso e falta de execução das obras da Unidade de Educação 

Infantil no Bairro Alto Bonito. 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 

DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 

1. Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo 

novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados, naturalmente. 

2. Apor na identificação do IC o seguinte resumo: Inquérito Civil Público instaurado para apurar os fatos noticiados e adotar as 

medidas legais ao alcance do MPF quanto à eventual improbidade administrativa, em prejuízo ao erário do município de Caçador, no que tange ao atraso 

e falta de execução das obras da Unidade de Educação Infantil no Bairro Alto Bonito. 

3. Solicite-se da Prefeitura Municipal de Caçador, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº. 75/1993, para que no prazo 

de 10 (dez) dias úteis: 

a) encaminhe documentos que comprovem a atual fase de execução das obras da Unidade de Educação Infantil no Bairro Alto Bonito, 

objeto do Termo de Compromisso PAC200274/2011 (Processo Licitatório nº 85/2011 e Concorrência 03/2011), esclarecendo se houve a contratação de 

nova empresa executora; 

b) informe quais as medidas adotadas para a responsabilização da empresa AtualBrasil Construtora e Incorporadora Ltda, diante do 

sistemático atraso nas obras e posterior desistência do contrato. 

c) oficiar ao FNDE solicitando informações sobre os repasses financeiros à obra (identificando-a) e acerca da prestação de contas. 

  

Todos os ofícios devem informar que a portaria de instauração está publicada no endereço http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-

cacador/publicacoes-1/inqueritos-civis-publicos da rede mundial de computadores. 

Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, encaminhando-lhe cópia do presente e 

solicitando sua devida publicação na Imprensa Oficial. 

 

DANIEL LUIS DALBERTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1265| 

PORTARIA Nº 17, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Converte o Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000218/2014-51 em 

Inquérito Civil. 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que este procedimento foi instaurado para acompanhar o processo demarcatório da Terra Indígena Toldo Imbú, 

tendo em vista que a imissão dos Kaingang na posse da área está condicionada à conclusão do processo administrativo de demarcação; 

CONSIDERANDO que, na tramitação deste expediente, foi necessário realizar diligências, expedir recomendação e solicitar 

documentos para que fossem cumpridas ações concernentes à demarcação; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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; 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, especialmente os relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor; e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, 

“a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento de acompanhamento desviou seu curso inicial e demanda a continuidade da 

instrução; 

RESOLVE converter o procedimento administrativo nº 1.33.002.000218/2014-51 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007:  

Objeto da investigação: Adotar medidas para tentar viabilizar, o mais breve possível, a posse do Indígenas da TI Toldo Imbú nas 

terras tradicionais declaradas por meio da Portaria 793/2007. 

Como próxima diligência, determino que os autos retornem a este gabinete com o cumprimento do determinado no despacho anterior.  

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a servidora Lairdes Zanchet. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

 

CARLOS HUMBERTO PROLA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 10732| 

PORTARIA N° 103, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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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 Lei Complementar 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes na Notícia de fato nº 1.33.000.000521/2017-17, versando sobre desmatamento irregular de 

mata nativa ocorrida na Rua Laurindo Januário da Silveira (atrás do ponto de ônibus 36), no Canto da Lagoa da Conceição, nesta Capital; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL a partir da notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos 

fatos noticiados e a responsabilização pelo danos ambientais causados. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO. MATA NATIVA. RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVEIRA. PONTO 36. 

CANTO DA LAGOA DA CONCEIÇÃO. FLORIANÓPOLIS/SC. 

Determino, ainda, o envio de requisição à FLORAM, para que vistorie a área e adote as providências pertinentes. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 10754| 

PORTARIA N° 104, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes na peça de informação NF 1.33.000.000546/2017-11, versando sobre despejo irregular de 

dejetos em container da companhia municipal de lixo, às margens do Canal da Barra da Lagoa (em frente ao Morro do Torquato), Barra da Lagoa, nesta 

Capital; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL a partir da notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos 

fatos noticiados e responsabilização pelo danos ambientais causados. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA CILIAR. MARGENS DO CANAL DA 

BARRA. DESPEJO IRREGULAR DE DEJETOS. COMCAP. EM FRENTE AO MORRO DO TORQUATO. BARRA DA LAGOA. 

FLORIANÓPOLIS/SC. 

Determino, ainda, o envio de requisição à FLORAM, para que vistorie a área e adote as providências pertinentes e à COMCAP para 

esclarecimentos e providências. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 10766| 

PORTARIA N° 105, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato nº 1.33.000.000561/2017-69, versando sobre construção e supressão 
irregulares em área localizada no Caminho da Costa da Lagoa da Conceição – ponto 6, nesta Capital, cuja responsabilidade é atribuída a Jorge Hilomann; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL a partir da notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos 
fatos noticiados e recuperação da área degradada. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA CILIAR.  MARGENS DE LAGOA. 
ELEMENTO HÍDRICO. COSTA DA LAGOA DA CONCEIÇÃO. PONTO 6. FLORIANÓPOLIS/SC. 

Determino, ainda, o envio de requisição à Fundação de meio ambiente de Florianópolis (FLORAM), para que vistorie a área, informe 
e adote as providências ínsitas ao seu poder de polícia administrativa. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - 10771| 

PORTARIA N° 106, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

   

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao 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 expedição ao Município de Águas Mornas da Recomendação nº 40/2015, de 14 de maio de 2015, versando 

sobre a atuação que envolve a transparência no Sistema Único de Saúde - SUS, especialmente, na regularização da alimentação da base de dados no 

"Banco de Preços em Saúde", determino a 

INSTAURAÇÃO DE 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: 5ª CCR. MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS. 

TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA BASE DE 

DADOS DO "BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE"; 

b)  a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação; 

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

 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1156| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.33.002.000152/2016-61 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado nesta Procuradoria da República em face do recebimento do Ofício nº 02611.000116/2015-71, 

do Escritório Regional do IBAMA em Chapecó, que comunicou a instauração do  Processo Administrativo nº 02611.000066/2015-21 em face de Ivo 

Francisco Dal Magro, o qual impediu, ao efetuar roçadas, a regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente situada às 

margens do Reservatório da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó Energia S/A  (Auto de infração nº 9082933-E). 

Conforme despacho de f. 02, os fatos apurados nos presentes autos foram objeto de investigação também em âmbito penal (IPL Nº 

250/2015), cujos elementos apurados propiciaram o oferecimento de proposta de transação penal (eproc nº 5002017-38.2016.404.7202) pela prática do 

crime previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Uma das condições estabelecidas foi a reparação dos danos ambientais causados, mediante apresentação 

de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao IBAMA. 

A proposta de transação penal foi aceita pelo autor do fato em audiência realizada no dia 25/05/2016, conforme se extrai do termo 

juntado à fl. 61: 

1. A proposta de transação penal foi aceita,nos seguintes termos: 

a) reparação dos danos ambientais causados, conforme art. 27 da Lei 9.605/98, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de 

Área Degradada (PRAD) ao IBAMA.  

b) o pagamento de 1 (uma) parcela de R$ 200,00 (duzentos reais) a instituição beneficente, que deverá ser efetuado na conta nº 61636-

8, operação 005 agência 3919, da Caixa Econômica Federal, até o dia 10 de junho de 2016. 

2. Apresentado o PRAD e comprovado o depósito da parcela, intime-se o MPF para manifestação quando ao cumprimento das 

obrigações.  

3. Após, venham conclusos para eventual sentença de homologação e extinção do feito.  

Diante do acordado na transação penal, que ajustou também o cerne da questão de âmbito civil, o diligenciamento de providências 

administrativas nos presentes autos se restringiram ao acompanhamento do procedimento penal, mormente a recuperação dos danos ambientais.  

Percebe-se do procedimento penal instaurado (eproc  5002017-38.2016.404.7202), que houve a comprovação do pagamento da 

parcela de R$ 200,00 acordada (evento 15), bem como a apresentação de PRAD (evento 26). 

 É o relatório. Analisa-se. 

Extrai-se dos autos que o autor do fato Ivo Francisco Dal Magro já responde, no âmbito da Justiça Criminal Federal, pela prática do 

crime ambiental previsto no artigo 48 da Lei 9.605/98, tendo sido beneficiado pelo instituto da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/95. 

A transação, acordada nos autos do processo nº 5002017-38.2016.404.7202 estabeleceu como cláusulas: a) a reparação dos danos 

ambientais causados, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao IBAMA; b) o pagamento de prestação pecuniária, 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), destinada a entidade escolhida pelo D. Juízo. 
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Assim, embora ainda não tenha sido declarada extinta a punibilidade do autor do fato, pois a transação penal está em fase de 

acompanhamento das obrigações impostas, o presente Inquérito Civil perdeu seu objeto, não havendo mais diligências próprias a serem tomadas, uma 

vez que a fiscalização quanto à recuperação do dano ambiental causado já está sendo realizada no âmbito judicial e eventual não comprovação da 

recuperação do dano ensejará a adoção das medidas cabíveis naqueles autos.  

Logo, diante do esgotamento das medidas a serem tomadas administrativamente, o arquivamento do presente procedimento é medida 

que se impõe. 

Assim, não subsistindo mais motivo para tramitação e atuação administrativa do Ministério Público Federal neste Inquérito Civil, 

promovo o ARQUIVAMENTO do presente feito.  

 Sem prejuízo, e nos termos do artigo 17 da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 

10, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências:  

a) oficie-se ao Escritório Regional do IBAMA em Chapecó-SC, encaminhando cópia deste despacho e cientificando-a da previsão 

inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; e, 

 b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, acompanhado 

da promoção de arquivamento, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 

7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e, artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 

n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 20854| 

PORTARIA N° 122, DE 22 DE MARÇO DE 2017 

 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais, e: 

-Considerando que foi autuado, no âmbito desta Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório n° 

1.34.001.007031/2016-13, o qual apura suposta conduta irregular praticada pelo Consórcio Realiza. 

 -Considerando que o referido Procedimento ainda está em fase de instrução e que o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da Resolução 

nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público irá transcorrer em 08 de abril de 2017;  

Resolve instaurar Inquérito Civil para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, propor ação civil pública, determinando, para 

tanto: 

1. autue-se o presente procedimento preparatório 1.34.001.007031/2016-13 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público); 

 2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público); 

 3. comunique-se a instauração deste Inquérito Civil à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  

por meio de registro no sistema único, visando a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do 

Conselho Nacional do Ministério Público), atentando-se, se for o caso, para o disposto no art. 15 do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 (Art. 

15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 

comprometer o sigilo). 

4. No mais, tendo em vista que não houve resposta dos ofícios encaminhados ao Banco Central (fls. 21, 23 e 28), expeça-se novo 

ofício, em reiteração, devendo constar no ofício a ser expedido que a omissão de dados indispensáveis à propositura de ação civil, quando requisitados 

pelo Ministério Público Federal importa, além de ato de improbidade administrativa, em crime previsto no artigo 10 da Lei 7.347/85.  

5. Acautelem-se os autos por 40 (quarenta) dias, aguardando resposta aos ofícios expedidos. Após, com ou sem resposta, tornem-se 

os autos conclusos para manifestação. 

 

LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 20919| 

PORTARIA N° 123, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

 

PP nº 1.34.001.005238/2016-53 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1o da Lei Complementar nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, 

c.c. arts. 5o, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1o da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 

Lei nº 7.347/85 e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/92); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento nº 1.34.001.005238/2016-53, instaurado a partir de 

solicitação desta Procuradora, com o intuito de apurar possível improbidade administrativa praticada pelo Delegado de Polícia Federal. 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, “caput” da Resolução nº 23 do CNMP, de 17 de setembro de 2007, o inquérito civil 

público será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, nos termos da legislação 

aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;  

CONSIDERANDO que os elementos que formam o presente Procedimento Preparatório não são suficientes para embasar o 

ajuizamento de ação civil pública e, por ora, também não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos fatos por meio de inquérito civil 

público; 

CONSIDERANDO, enfim, que estão em curso atos de instrução processual voltados à obtenção de documentos e informações 

necessárias ao aprofundamento das investigações, justificando a premente necessidade de acompanhamento do Ministério Público Federal, visando a 

proteção do patrimônio público e da probidade administrativa; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e as Peças Informativas como Inquérito Civil (art. 4, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do 

Ministério Público); 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01/06 da Divisão de Tutela Coletiva); 

3. Controle-se o respectivo prazo, anotando-se na contracapa dos autos a data de instauração e das prorrogações que venham a ser 

feitas (art. 9 da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

por meio de registro no Sistema Único. Deixo de publicar a portaria, tendo em vista o conteúdo sigiloso dos autos; 

5. Fica designada para secretariar os trabalhos a Servidora do Ministério Público Federal Amanda Maria Siqueira Holtz. 

 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora da República 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que foi autuado e distribuído, para o 37º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria da 

República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005925/2016-79, instaurado a partir de notícia encaminhada pelo Ministério 

Público do Trabalho para apurar possível prática de irregularidade no Conselho Regional dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia – 5ª Região 

em relação à convocação de membros do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado de São Paulo (SINTTARESP) para 

ocupar cargos no referido Conselho, aparentemente, sem realização de concurso público. Consta, ainda, notícia de que o presidente do Conselho Regional 

dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia – 5ª Região é também presidente do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia do 

Estado de São Paulo, qual seja, o Sr. Sinclair Lopes. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 

arts. 5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1º da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da Lei 

nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5º e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas para apuração dos fatos noticiados pelo representante; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005925/2016-79 (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo); 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
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4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 

ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

Procurador da República 
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DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.34.010.001068/2012-03 

 

Oficie-se ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme minuta que ofereço em separado. 

Após, ante a imprescindibilidade de conclusão das diligências já determinadas, prorrogo por mais 01 (um) ano o prazo do presente 

inquérito civil. Proceda-se à comunicação indicada no artigo 15, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

 

SABRINA MENEGÁRIO 

Procuradora da República 
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