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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108130| 

DECISÃO N° 105, DE 27 DE MARÇO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.22.024.000032/2015-17 (MPF/PRM – Viçosa-Ponte 

NovaMG). Inquérito Civil. Suposta irregularidade na reserva de vagas para negros 

em concurso público - Edital PROAD nº 75/2014, realizado pela Universidade 

Federal de Ouro Preto – UFOP.  Não ocorrência. Critério utilizado pela UFOP foi 

o sugerido pelo Ministério Público Federal. Ausência de notícia de 

descumprimento de norma legal pela Universidade. Homologação do 

arquivamento.  

 

1. O Procurador oficiante, Dr. Angelo Giardini de Oliveira, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

“Os quatro procedimentos acima identificados (Inquérito Civil nº 1.22.024.000032/2015-17; Procedimento Preparatório nº 

1.22.024.000024/2015-62; Procedimento Preparatório nº 1.29.010.000029/2015-93 e Procedimento Preparatório nº 1.15.000.000178/2015-67) foram 

instaurados a partir de representações formuladas por candidatos a vagas de ampla concorrência em concursos realizados no ano de 2014 pela 

Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP (Editais 74/20141 e 75/2014, extratos em anexo). 

Em esses casos, os interessados questionam o fato de que a UFOP reservou, para candidatos negros, cargos com uma única vaga, o 

que, segundo afirmam, afrontaria as disposições da Lei nº 12.990/2014, que em seu Art. 1º, parágrafo primeiro, estabelece que “a reserva de vagas será 

aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)”. 

No procedimento principal, Inquérito Civil nº 1.22.024.000032/2015- 17, a UFOP foi instada a se manifestar sobre as supostas 

ilegalidades nos concursos por si promovidos e esclareceu que adota o método de sorteio público para definição das vagas preferencialmente reservadas 

a negros (e pessoas com deficiência) (fl. 15), conforme orientação do próprio Ministério Público Federal (fl. 09) e para "garantir o critério impessoal, 

objetivo e isonômico da escolha das especialidades para as quais serão destinados os cargos vagos com reserva de vaga de qualquer modalidade (f. 08).”  

De fato, pesquisas realizadas em site oficial da UFOP demonstram que previamente à divulgação dos Editais 74/2014 e 75/2014 

foram publicados os Editais 72/2014 e 73/2014, respectivamente, convocando eventuais interessados para o sorteio público das vagas que seriam 

destinadas aos candidatos negros. 
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Analisando tais editais, vê-se que a UFOP considerou o conjunto de vagas a serem oferecidas nos concursos para sobre esse total 

aplicar o percentual de 20% legalmente estabelecido pela Lei nº 12.990/2014, que prevê reserva de vagas para negros em concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública federal. 

Essa, sem dúvida, é a solução preconizada pelo Ministério Público Federal, porque se forem considerados isoladamente os cargos 

ofertados, raramente haverá número de vagas disponíveis que permita alguma reserva, o que frustraria totalmente o objetivo da inovação legal. 

O Art. 1º, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.990/2014, mal interpretado pelos autores das representações, não deixa dúvida de que deve 

ser considerado o total de vagas do concurso e não o total de vagas para cada cargo, in verbis: "a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de 

vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)”. 

Posto isso, passa-se ao problema da definição das vagas a serem reservadas no concurso considerado como um todo. Para que cargos 

devem ser destinadas? Aconselhada pelo Ministério Público Federal (fl. 09), a UFOP tem adotado o método de sorteio público prévio para alocar as 

vagas reservadas para negros, como o fazem outras universidades. 

Desse modo, pode sim ocorrer que um cargo com vaga única seja objeto de reserva para candidatos negros, não havendo justa razão 

para o inconformismo dos representantes. 

Além da questão acima tratada que, a nosso ver, se resume a interpretação equivocada da lei pelos candidatos de ampla concorrência, 

não há notícia de descumprimento de norma legal pela UFOP, bem ao contrário, como já observado. Assim, não vislumbro a necessidade de adoção de 

nenhuma outra providência. 

II 

Em razão do exposto: 

(i) Promovo, sem prejuízo do disposto no art. 12 da Res. 23/2007 do CNMP, o arquivamento dos autos do Inquérito Civil nº 

1.22.024.000032/2015-17; do Procedimento Preparatório nº 1.22.024.000024/2015-62; do Procedimento Preparatório nº 1.29.010.000029/2015-93 e do 

Procedimento Preparatório nº 1.15.000.000178/2015-67, que ficam submetidos ao crivo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

(ii) Determino a expedição de comunicação eletrônica aos representantes. 

(iii) Determino a remessa dos autos imediatamente à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.” 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 107286| 

DECISÃO N° 106, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: PP 1.22.005.000298/2016-61 (MPF/PRM-Boacaiúva/MG). 

Procedimento Preparatório. Alegação de possível irregularidade na divulgação do 

resultado final do Concurso para provimento de vagas do quadro de pessoal do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Não ocorrência. Homologação do 

arquivamento.  

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Edmundo Antonio Dias Netto Junior, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes 

termos:  

“1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado a partir de representação formulada por TATIANA THAÍS TAVARES, que 

levanta suposta irregularidade na divulgação do resultado final do Concurso para Provimento de Vagas do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), de 2015. 

2. A representante questiona a forma como foi interpretado o Anexo II do Decreto 6944/09, que trata dos concursos públicos no 

âmbito da Administração Pública Federal, ao argumento de que o número de candidatos aprovados deve ser definido com base em cálculo separado para 

a quantidade total de vagas em cada classificação (para ampla concorrência, para autodeclarados negros e pardos, e para pessoas com deficiência), e não 

a partir do número total de vagas no edital, como alega ter sido feito no presente concurso. 

3. Quanto às disposições editalícias, inicialmente, conforme os itens 5.1 e 6.1 abaixo transcritos, o edital observou devidamente as 

previsões legais para reserva de vagas a candidatos negros e a pessoas com deficiência: 

5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/gerência-executiva e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 

5% serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas 

alterações. 

6.1 Das vagas destinadas a cada cargo/gerência-executiva e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 

20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. 

4. O decreto 6.944/2009, invocado na representação, determina em seu art. 16, em alusão ao respectivo Anexo II, que os candidatos 

não classificados dentro do número máximo de aprovados estipulado, serão automaticamente reprovados. Nesse sentido, a mera divulgação de número 

de candidatos classificados, superior ao limite quantitativo estabelecido pelo referido anexo II, não significa, necessariamente, que todos serão aprovados. 

Art.16. O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público homologará e publicará no Diário Oficial da União a 

relação dos candidatos aprovados no certame, classificados de acordo com Anexo II deste Decreto, por ordem de classificação.  

§1ºOs candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota mínima, 

estarão automaticamente reprovados no concurso público. 

5. Ademais, uma análise conjunta entre os itens 10.1 e 9.2 do edital garante que, em casos de candidatos classificados na mesma 

posição, o desempate será realizado a partir do critério da observância obrigatória da diferença entre a nota final e a classificação final, assegurando, 

desse modo, a segurança quanto à definição da ordem de aprovados. 

9.2 Os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo/gerência-executiva, de acordo com os valores decrescentes da 

nota final no concurso, observados os critérios de desempate deste edital.  

10.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 

nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos; 

c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos ; 

e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos; 

f) tiver maior idade;  

g) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal). 

6. Tais pontos esclarecem que o edital em comento observou as normas existentes quanto à reserva de vagas, bem como trouxe a 

devida previsão quanto à aplicação de critérios de desempate, em momento anterior à apuração do resultado final. Desse modo, a aprovação se dá pelo 

alcance de nota mínima e pela classificação, observados os critérios de desempate, dentro dos limites quantitativos, motivo pelo qual não se identifica 

irregularidade ou desrespeito ao Anexo II do decreto 6.944/2009. 

7. Por fim, conforme documentos anexos, contendo a movimentação dos feitos de extratos constantes nos autos em referência, às fls. 

15/19, oriundos de pesquisa nacional de feitos correlatos realizada, demais procedimentos instaurados nas Procuradorias da República em outras 

localidades, a partir de representações de mesmo objeto, foram também arquivados, o que, por si só, corrobora o entendimento 

de que não há ilegalidade no edital em análise. 

8. Do exposto, determino o arquivamento do presente procedimento preparatório e sua subsequente remessa à homologação da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº. 7.347/85 e da Resolução nº 87 de 03/08/2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal. 

9. Comunique-se a representante por e-mail, com cópia deste despacho de promoção de arquivamento, com a ressalva de que é lhe 

facultada a apresentação de recurso contra a presente decisão, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a ser remetido a esta Procuradoria da República 

em Minas Gerais.” 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 107377| 

DECISÃO N° 107, DE 29 DE MARÇO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.22.005.000062/2008-14 (MPF/PRM – Montes Claros/MG). 

Inquérito civil instaurado para apurar as condições de  acessibilidade dos prédios 

públicos federais na Bahia às pessoas com deficiência física. Cumprimento 

gradativo das exigências legais para atendimento das regras de acessibilidade, 

conforme estabelecido no Decreto nº 5.296/2004. Homologação do arquivamento. 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Leandro Bastos Nunes, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

“1. Cuida-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de "apurar possíveis irregularidades nas condições de acessibilidade para 

pessoas com deficiência, nos prédios públicos federais que se encontram no âmbito de atribuição da PRM Montes Claros". O procedimento foi instaurado 

de ofício, em decorrência de desmembramento de anterior procedimento instaurado, no âmbito da PRMG, tendo por objeto, inicialmente, apurar a 

adequação do prédio da PRMG às normas de acessibilidade arquitetônica (f. 05-06). 

Em despacho datado de 25.02.2008 (f. 09), determinei a expedição de ofícios à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros e em 

Diamantina, à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal em Montes Claros e à Gerência Regional dos Correios em Minas Gerais, 

requisitando que fosse informado, com relação às suas unidades de atendimento situadas em municípios jurisdicionados pela Subseção Judiciária de 

Montes Claros/MG, se as mesmas se encontravam adaptadas às normas de acessibilidade previstas no Decreto nº 5.296/2004, indicando-se, para cada 

agência ou unidade de atendimento, as exigências atendidas e não atendidas, bem como as providências adotadas para a plena adequação dos imóveis 

aos preceitos do referido Decreto, com indicação de prazo para a sua concretização. 

A Caixa Econômica Federal respondeu, às f. 20-22, informando a situação de cada uma das suas agências, esclarecendo, em síntese, 

que muitas delas ainda não se encontravam adaptadas, embora estivessem com projetos ou obras de adaptação em elaboração/andamento. 

Os Correios, por meio do ofício de f. 23-24 e documentos de f. 25-34, informaram a celebração de TAC nacional com o MPT, com 

prazo de implementação até o ano de 2011, visando a "garantir qualidade de vida e de trabalho a todos os funcionários das áreas operacionais e de 

atendimento da empresa", afirmando que as adaptações contemplariam, também, a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. 

Já o INSS informou, às f. 35-36, a situação das suas agências. Da resposta se verifica que em parte as agências se encontravam de 

acordo com as normas de acessibilidade, embora houvessem agências instaladas em imóveis que não preenchiam os requisitos do Decreto 5.296/2004.  

A partir de então, considerando que as respostas fornecidas indicavam a adoção de providências, por parte das três principais entidades 

federais atuantes no norte de Minas Gerais, de medidas para a adequação de suas sedes, o inquérito civil passou a acompanhar a evolução de tais obras, 

sendo buscada a atualização da sua situação no ano de 2012 (despacho de f. 104 e respostas de f. 110-117 e 120) e no ano de 2015 (despacho de f. 123-

123v e respostas de f. 127-137.  

O quadro fático extraído das últimas respostas do INSS, CEF e Correios é o seguinte: 

(a) a CEF adaptou todas as suas agências às normas de acessibilidade; 

(b) o INSS adaptou 11 agências de modo integral e 1 de modo parcial, restando 3 agências sem adaptação. A agência adaptada 

parcialmente situa-se no município de Espinosa, em imóvel locado, enquanto as agências sem adaptação são aquelas situadas nos municípios de Coração 

de Jesus, Rio Pardo de Minas e Manga. Sendo a primeira em imóvel próprio e a segunda em imóveis cedidos pelo município. Informou o INSS, no 

entanto, que vem constantemente adotando providências no sentido de resolver a situação das unidades ainda não adaptadas ou parcialmente adaptadas; 

(c) os Correios firmaram aditamento do TAC com o MPT estendendo o prazo para a conclusão das obras até o final de 2017. Quanto 

aos demais itens de acessibilidade não contemplados no TAC, informou que há uma ação centralizada no Departamento de Engenharia dos Correios 

visando a sua implantação em todas as agências do país até o ano de 2019. 

É o relatório. 
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2. Como se vê, desde a instauração deste procedimento até a presente data, melhorou significativamente a situação referente às 

condições de acessibilidade dos prédios em que funcionam unidades do INSS, Correios e CEF nos municípios abrangidos pela Subseção Judiciária de 

Montes Claros. Quanto às unidades do INSS e Correios ainda não totalmente adaptadas, verifica-se que aquelas entidades têm, na medida das suas 

possibilidades, atuado para resolver o problema, estimando a EBCT que, até 2019, todas as suas unidades estarão adaptadas. Quanto ao INSS, óbices de 

natureza orçamentária têm impedido, até o momento, o pleno atendimento aos preceitos do Decreto 5.296/2004, a despeito de esforços da Gerência 

Executiva local. Saliente-se que, como informou a autarquia previdenciária, as agências ainda não totalmente adaptadas se encontram nessa situação ou 

pelo fato de o imóvel em que se situam não comportarem a adequação (caso de Espinosa e Coração de Jesus) ou por funcionarem em imóveis cedidos 

pelos municípios em que instaladas (Rio Pardo de Minas e Manga), o que torna inviável a realização das obras necessárias ao atendimento das exigências 

do Decreto. 

Nesse cenário, e considerando que o presente procedimento foi instaurado de ofício, sem indicação prévia de irregularidade a ser 

investigada pelo Ministério Público Federal, a constatação de que os órgãos vêm atuando para adaptar as suas unidades às exigências de acessibilidade 

parece autorizar o arquivamento deste inquérito civil, que, ademais, tramita há quase dez anos. Nesse sentido o seguinte precedente da PFDC: 

ACESSIBILIDADE. CASAS LOTÉRICAS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VEM ADOTANDO MEDIDAS PARA SANAR O 

PROBLEMA DE ACESSO ÀS CASA LOTÉRICAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

1. Trata-se de notícia de fato autuada para verificação das condições de acessibilidade das casas lotéricas situadas na área de atuação 

da Procuradoria da República no município de Divinópolis/MG. 

2. Após o regular trâmite do feito, o ilustre Procurador da República, Gustavo de Carvalho Fonseca, determinou o arquivamento dos 

autos sob o argumento de que a Caixa Econômica Federal já vem, na medida das suas possibilidades, adotando providências sobre a matéria. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 

(Decisão da PFDC nos autos nº 1.22.012.000080/2016-17. 

3. Pelo exposto, promovo o arquivamento do inquérito civil em epígrafe. 

Encaminhem-se os autos, no prazo do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, à PFDC, para reexame (art. 9º, § 3º, da LACP c/c art. 62, IV, 

da LC 75/93).” 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 107434| 

DECISÃO N° 108, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: NF 1.22.005.000414/2016-41 (MPF/PRM – Montes 

Claros/MG). Notícia de Fato. Ocupação dos prédios públicos da Escola Estadual 

Monsenhor Gustavo, no município de Montes Claros/MG, em razão da PEC 

241/55, que impediu a realização das provas do ENEM/2016 previstas para o dia 

5/11/16. Deliberação do Conselho Universitário da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) pela desocupação dos prédios até o dia 18/12/2006, com 

retomada das aulas no dia seguinte. Prescindibilidade, no caso, da atuação do 

Ministério Público Federal (MPF). Indeferimento de instauração de inquérito civil 

e arquivamento de notícia de fato. Homologação do arquivamento.  

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Allan Versiani de Paula, indeferiu a instauração de inquérito civil e promoveu o arquivamento dos 

autos, nos seguintes termos:  

“Trata-se de registros de eventos de Defesa Social (REDS) enviados pela Polícia Militar de Minas Gerais, versando ocupação dos 

prédios públicos da Escola Estadual Monsenhor Gustavo, situada na Rua Monte Sinai, nº 595, Bairro Santo Inácio, em Montes Claros/MG, e da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), localizada na Avenida Universitária, Bairro Universitário, também nesta cidade, em razão de 

manifestação contra a PEC 241/55. Segundo os registros, tais ocupações impediram a realização das provas do ENEM/2016 previstas para serem aplicadas 

naqueles locais no dia 05.11.2016. 

Como sabido, em razão das ocupações ocorridas em diversos estabelecimentos de ensino, o Ministério da Educação realizou, nos dias 

03 e 04 do corrente mês, a segunda aplicação do ENEM/2016, da qual participaram os alunos que não puderam realizar as provas no dia 05.11.2016 em 

decorrência das ocupações ocorridas em distintos municípios e Estados do país. Logo, evitou-se o prejuízo que os alunos poderiam sofrer em decorrência 

do fato de não terem realizado a prova no dia inicialmente definido. 

Quanto à ocupação das escolas, caberia ao Ministério Público Federal atuar, em tese, apenas em relação à ocupação de prédio da 

UFMG, eis que o outro estabelecimento pertence ao Sistema Estadual de Ensino. A notícia anexa, contudo, revela que o Conselho Universitário da 

UFMG deliberou, nesta data, pela desocupação dos seus prédios até o dia 18.12.2016, com retomada das aulas no dia seguinte, o que torna prescindível 
a atuação ministerial na questão. 

Pelo exposto, indefiro a instauração de inquérito civil. À PFDC, para revisão.  

Julgo desnecessária a ciência ao representante, na forma e para os fins do art. 5º, caput e §§, da Resolução CNMP 23/2007, pois se 

cuida de notícia de fato instaurada a partir de comunicação da Polícia Militar.” 

2. É o relatório.  

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108106| 

DECISÃO N° 109, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.22.005.000112/2006-00 (MPF/PRM – Montes Claros/MG). 

Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades no atendimento prestado 

pelos médicos-peritos da Agência da Previdência Social (APS) em Montes 

Claros/MG. Diversas representações noticiando ausência de tratamento devido 

aos segurados que se submetem a exames periciais para a percepção de benefícios 

previdenciários. Informações prestadas pelos órgãos responsáveis. Reclamações 

que podem estar diretamente relacionadas à deficiência do espaço físico de que 

disporia a APS para realização das perícias. Aumento do quadro de médicos-

peritos, bem como do número de consultórios para atendimento na APS, visando 

o aperfeiçoamento do atendimento. Tratamento regular das reclamações 

formuladas na Ouvidoria do INSS. Inexistência de novas representações nos autos 

após implementação das melhorias. Homologação do arquivamento. 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Allan Versiani de Paula, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

“Trata-se de inquérito civil, instaurado a partir de diversas representações formuladas por cidadãos, destinado a apurar irregularidades 

no atendimento prestado ao público pelos servidores da Agência da Previdência Social em Montes Claros/MG, notadamente aqueles ocupantes do cargo 

de médico-perito, os quais não estariam tratando com urbanidade os segurados que se submetem a exames periciais objetivando a percepção de benefícios 
previdenciários. 

2. No decorrer das investigações, foram obtidas informações junto (I) à Defensoria Pública da União, quanto à possibilidade de 

implantação de unidade em Montes Claros/MG visando a atender as demandas individuais dos beneficiários da seguridade social (f. 88), (II) ao juízo da 

Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, quanto à demanda de benefícios previdenciários desprovida de assistência técnico-jurídica (f. 111), e (III) à 

Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG, quanto aos fatos representados e à jornada e às condições de trabalho dos médicos-peritos (f. 77-80 
e 90-93). 

3. Concomitantemente, à vista dos inúmeros pleitos de caráter individual e disponível formulados por grande parte dos representantes 

(concessão de benefício previdenciário), obteve-se a informação, em diligência determinada pelo signatário, de que os segurados, após procurarem este 

órgão ministerial, providenciaram o ajuizamento de ações individuais ou o protocolo de novos requerimentos na seara administrativa (f. 94-95), tendo 

uma das representantes sido encaminhada ao serviço de assistência jurídica gratuita da Unimontes em razão da gravidade de sua situação (item 3 do 

despacho de f. 104-105). 

4. Após análise das informações prestadas pela Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG, constatou-se que as 

representações formuladas nos autos poderiam estar diretamente relacionadas à deficiência do espaço físico de que disporia a APS em Montes Claros/MG 

para realizar as perícias, razão pela foi determinada a realização de inspeção no local (itens 5 e 8 do despacho de f. 104-105). Na mesma ocasião, 

determinou-se a obtenção de informações junto à Ouvidoria do INSS quanto às reclamações cadastradas por parte dos representantes (item 7 do despacho 

de f. 104-105). 

5. Quanto às reclamações protocoladas, o INSS informou que, após reavaliação do caso, decidiu prorrogar o benefício previdenciário 

dos reclamantes, tendo sido adotadas as providências a fim de que a ocorrência narrada não mais se repetisse (f. 112-113). Já com relação à inspeção 

designada, constatou-se, dentre outras informações, que a APS em Montes Claros/MG contava com apenas três consultórios médicos para oito médicos-

peritos, sendo que um dos consultórios estava sem utilização durante a inspeção, e que, a despeito da demora no atendimento, a maioria dos usuários ali 

presentes classificaram o serviço prestado como bom ou ótimo (f.  115-128). 

6. Em seguida, foram juntadas novas representações de segurados, as quais, ainda que indiretamente, intentavam a solução de entraves 

para a concessão de benefícios previdenciários, bem como documentos que atestaram a instalação de unidade da Defensoria Pública da União em Montes 

Claros/MG no segundo semestre de 2015 (f. 224-225). No tocante às novas representações, obteve-se a informação de que as reclamações protocoladas 

pelos segurados foram devidamente atendidas pela Ouvidoria do INSS (f. 228-229), tendo alguns deles logrado êxito na obtenção de benefícios 

previdenciários após nova análise na seara administrativa (item “i”da f. 233). 

7. Visando a atualizar as informações acerca da estrutura física e de pessoal disponível na APS em Montes Claros/MG, foi novamente 

oficiado à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. Em resposta, informou-se que, a despeito das dificuldades na reposição do quadro de 

servidores do órgão, a agência agora contava com doze médicos-peritos e sete consultórios médicos, além de oito servidores no setor de retaguarda, os 
quais foram submetidos a treinamentos e atualizações, visando ao aperfeiçoamento do atendimento (f. 232-233). 

8. Tais constatações (instalação da DPU em Montes Claros/MG, ampliação considerável do quadro de médicos-peritos e do número 

de consultórios para atendimento na APS em Montes Claros/MG e tratamento regular das reclamações formuladas na Ouvidoria do INSS), associadas à 

inexistência de novas representações nos autos versando a qualidade do atendimento na agência do INSS inspecionada após a implementação das 

melhorias, autorizam concluir pela melhoria considerável nas condições de atendimento aos segurados da Previdência Social - levando-se em 

consideração, principalmente, as disponibilidades orçamentárias atuais da União - e, portanto, pela correção das irregularidades inicialmente verificadas. 

9. Pelo exposto, .promovo o arquivamento do inquérito civil em epígrafe. 

10. Cientifiquem-se os representantes e encaminhem-se os autos, no prazo do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, à Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão para reexame (art. 9º, § 3º, da LACP c/c art. 62, IV, da LC 75/93).” 

2.É o relatório. 

3.Secundando as razões expostas, voto pela HOMOLOGAÇÃO do arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108210| 

DECISÃO N° 110, DE 31 DE MARÇO DE 2017 

 

Notícia de Fato. Representante alega erro na definição do cargo em que se 

aposentou. Ação ajuizada para retificação da aposentadoria. Demora no trâmite 

do processo. Pleiteia intervenção do MPF para dar celeridade no feito. Direito 

individual. Homologação do arquivamento.  REFERÊNCIA: NF 

1.22.010.000054/2017-90 (MPF/PRM-Ipatinga/MG) 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Marcelo Freire Lages, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

“(...) 

2.Trata-se de representação por meio da qual o representante alega que, diante da erro na definição do cargo em que se aposentou, 

ajuizou uma ação na Justiça Federal de Ipatinga na qual postula a renúncia de seu benefício de aposentadoria com a sucessiva concessão de novo benefício 

computando-se o período de contribuição posterior à concessão da aposentadoria. Alega que a referida ação se encontra em fase de recurso e que precisa 

de uma resposta mais célere para o seu caso, tendo em vista sua situação financeira. 

2. É o relatório. 

3.Em relação à representação, verifica-se que não se justifica a intervenção do Ministério Público Federal para fins de verificar a 

situação específica do representante. É que se trata de questão individual, atinente ao processo que ajuizou contra o Instituto Nacional do Seguro Social. 

4.Cumpre anotar que o representante pretende obter assessoria jurídica em relação a tramitação do processo o qual é parte. Logo, 

além de a matéria refugir às atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, é de índole individual. 

5. Cabe ao representante procurar a assistência de um advogado e, caso não tenha condições financeiras, buscar o apoio da Defensoria 

Pública. 

6. Diante do exposto, promovo o arquivamento da representação. 

7. Comunique-se à representante o inteiro teor da presente manifestação. 

8.Remetam-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fins de exame e eventual homologação da presente 

decisão. 

9. Cumpra-se.”  

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108242| 

DECISÃO N° 111, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.22.012.000249/2015-58 (MPF/PRM – Divinópolis/MG). 

Inquérito civil instaurado para apurar notícia de restrição de acesso à justiça em 

razão da ausência de unidade da Defensoria Pública da União (DPU) na Subseção 

Judiciária de Divinópolis/MG. Não ocorrência. No município, o acesso à justiça é 

garantido por meio da nomeação judicial de defensores dativos. Prazo estipulado 

até junho de 2022 para a finalização do processo de interiorização da DPU, nos 

termos do art. 98, § 1º, do ADCT. Homologação do arquivamento. 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Lauro Coelho Junior, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

“(...) 

Trata-se de inquérito civil, instaurado a partir de representação apresentada pelo estudante Daniel Leandro, para apurar notícia de 

restrição de acesso à justiça em virtude da ausência de unidade da Defensoria Pública da União na Subseção Judiciária de Divinópolis/MG. 

Oficiada, a Defensoria Pública-Geral da União informou que foi instituído um grupo de trabalho para revisar o plano de interiorização 

da Defensoria Pública da União, cujo cronograma, dividido em etapas, não previu datas para a instalação das unidades. Aduziu que a instalação de um 

órgão da DPU em Divinópolis/MG estaria prevista em uma segunda fase 2ª fase, figurando na 20ª posição. Informou que, em 2015, foi determinada a 

instalação de 10 unidades da DPU, contempladas na 1ª etapa, com as devidas alterações no referido plano, e que a Emenda Constitucional nº 80/2014, 

introduziu o art. 98, § 1º, no ADCT, prevendo o prazo de 8 anos para que os entes públicos disponibilizassem defensores públicos em todas as unidades 

jurisdicionais. Esclareceu que, em caso análogo, o TRF da 4ª Região negou o pedido de suspensão dos efeitos antecipada deferida pelo juízo federal de 

piso, mas que o STF, através de seu então presidente, o Exmo. Senhor Min. Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso interposto pela DPU no 

bojo da STA nº 800/RS, a fim de reconhecer a autonomia da DPU na definição das localidades em que lotará seus quadros, suspendendo os efeitos da 

liminar proferida na ACP nº 5000956-46.2015.4.04.7116 (fls. 08/24). 

Em nova manifestação, a DPU acresceu que, em razão do deferimento de alguns pedidos de antecipações de tutela proferidas pela 

Justiça Federal em certas ações civis públicas, solicitou na STA 800/RS a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, 

a fim de suspender essas outras liminares, obtendo êxito (fls. 93/94). 

Oficiada, a 1ª Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Divinópolis aduziu ser impossível extrair do sistema processual 

relatório com o número de advogados dativos nomeados em feitos criminais, tampouco o número de ações previdenciárias em que foi deferido o benefício 

da assistência judiciária gratuita. Entretanto, em razão da implantação do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, foi 

possível extrair relatório, por processo, em que houve pagamentos a defensores dativos desde 2012 e que, nos feitos previdenciários, com raríssimas 

exceções, é deferido pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 27). Desses relatórios, constatou-se a existência de 50 processos para um total de 52 

assistidos perante a 1ª Vara e 88 processos para um total de 100 assistidos junto à 2ª Vara da Justiça Federal em Divinópolis, entre os anos de 2012 e 

2016 (fls. 30/36). 
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Em recente manifestação, a 2ª Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Divinópolis informou o cadastramento de 36 

advogados no sistema AJG, sendo tal número suficiente para o atendimento de todas as necessidades e nomeações locais (fl. 96). 

É o relatório. 

O constituinte originário atribuiu importante missão institucional à Defensoria Pública, qual seja, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 

Por meio da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o legislador previu, como princípios institucionais da Defensoria 

Pública, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, ao acrescer o § 4º ao artigo 134 da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que 

estipulou o prazo de 8 anos para a União e os Estados Federados contarem com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais (ADCT, art. 98, 

§ 1º).  

No caso em testilha, constata-se a inexistência de unidade da DPU nesta subseção judiciária federal, que é atendida através da 

nomeação judicial de defensores dativos. Conforme informação do juízo federal local, há 36 advogados cadastrados no sistema AJG e esse número é 

suficiente para o atendimento de todas as necessidades e nomeações locais (fl. 96). 

Logo, não se verifica a inexistência de acesso à Justiça Federal, mas certa limitação, que é contornada pela nomeação de defensores 

dativos.  

Desse modo, pelo menos até que chegue o momento oportuno de instalação de unidade da DPU nesta urbe, que está na 20ª posição 

da 2ª fase do plano de interiorização (fls. 08/12), bem como que foi estipulado prazo até junho de 2022 para a finalização desse processo de interiorização 

da DPU, nos termos do art. 98, § 1º, do ADCT, não se mostra cabível o ajuizamento de ação civil pública neste momento. 

É que, neste caso, a antinomia entre o direito de acesso à justiça e o respeito ao princípio institucional de autonomia da Defensoria 

Pública da União, deve ser resolvido em prol deste, eis que a ausência de unidade da DPU nesta subseção judiciária está sendo resolvida de forma 

satisfatória por meio da nomeação de defensores dativos. 

Há que se ter em conta ainda que se está diante da execução de uma política cujo avanço depende de outras varíaveis, inclusive 

orçamentárias. Não há, portanto, nada nos autos que aponte para atividade irregular por parte da administração da Defensoria Pública da União a demandar 

a judicialização da questão. 

Diante do exposto, não mais subsistindo motivos que justifiquem a manutenção deste feito, promove-se o arquivamento do Inquérito 

Civil nº 1.22.000.000249/2015-58. 

Encaminhe-se cópia da decisão ao representante, nos termos do § 3º do art. 17 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

Com baixa na distribuição, remetam-se os autos ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

que delibere a respeito da presente decisão. 

(...)” 

2.É o relatório. 

3.Secundando as razões expostas, voto pela HOMOLOGAÇÃO do arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108257| 

DECISÃO N° 112, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

Procedimento preparatório instaurado para apurar supostos embaraços 

provocados pela empresa Azul Linhas Aéreas quando do embarque de Fagner 

Jean de Oliveira Mendes, portador de Distrofia Muscular de Duchenne, para fins 

de tratamento médico a ser realizado em Belo Horizonte/MG. Informações 

prestadas pela companhia aérea. Divergências solucionadas após intervenção do 

Ministério Público Federal (MPF). Homologação do arquivamento.  

REFERÊNCIA: PP 1.22.010.000355/2016-32 (MPF/PRM - Ipatinga/MG) 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Bruno José Silva Nunes, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

“(…) 

1. Trata-se Procedimento Preparatório instaurado com o fim de apurar supostos embaraços provocados pela empresa Azul Linhas 

Aéreas quando do embarque de Fagner Jean de Oliveira Mendes, portador de Distrofia Muscular de Duchenne, para fins de tratamento médico a ser 

realizado no município de Belo Horizonte/MG. 

2. Narra a representante que seu filho, Fagner, faz uso de um aparelho BIPAP e para o seu funcionamento correto na aeronave é 

necessária a utilização de uma bateria específica em gel com Tecnologia AGM. Aduz que a empresa aérea solicitou à representante que adquirisse tal 

objeto para as viagens realizadas com seu filho. Salientou que seguiu as diretrizes da empresa, a fim de poder transportar seu filho para a cidade de Belo 

Horizonte/MG, tais como enviar MEDIF – Medical Information Form com validade de 30 (trinta) dias, contendo anexadas as notas fiscais da bateria 

junto aos links das empresas e fornecedores dos equipamentos, dentre outras solicitações. 

3. Alega que, não obstante, vem passando por transtornos nas viagens, haja vista que quando vai embarcar juntamente com seu filho, 

é “barrada” pela empresa sob a alegação de desconhecerem o aparelho. Afirma que sempre há necessidade de, no momento do embarque, explicar toda 

a situação novamente ao atendente e é encaminhada para outras pessoas até conseguirem a liberação do embarque. Depois disso, afirma que são 

encaminhados para o setor de “raio X”, e lá necessita prestar novos esclarecimentos. Assevera, ainda, que os funcionários da empresa não se contentam 

com os documentos apresentados e querem conferir o aparelho respiratório e a bateria, que está acoplada dentro de um suporte junto ao equipamento 

nobreak. Nesses momentos, sustenta que precisa se alterar, pois os funcionários não são técnicos na área e seu filho corre risco de ter o aparelho danificado. 

Além disso, afirma que ficam aguardando a chamada, momento em que se repete todo o processo de conferência e explicações. Finalmente, aduz que na 

pista de decolagem, a tripulação não é avisada e a representante e seu filho são obrigados a aguardar enquanto ficam expostos a um ambiente totalmente 

inadequado e prejudicial para a situação de saúde de seu filho. 
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4. Oficiada, a empresa Azul Linhas Aéreas prestou informações às ff. 28-30, afirmando que a situação é peculiar e exige avaliação 

específica e minuciosa por questões de segurança. Esclareceu, ainda, que para garantir a segurança de todos os passageiros é necessário que a cada 

embarque do passageiro Fagner sejam realizados procedimentos de segurança, como por exemplo, a verificação do tipo de bateria no momento do 

embarque e a confirmação de diversas informações, bem como o passageiro em questão é sempre analisado com atenção pela equipe médica da 

companhia. 

5. Posteriormente, foi juntada certidão à f. 48, registrando que, após contato com a representante, esta informou que não mais 

persistem os embaraços impostos pela empresa aérea. 

6. Pois bem. 

7. Após intervenção do MPF, nos autos n. 1.22.010.000152/2015-65, as divergências iniciais entre a empresa e a representante foram 

solucionadas, com a consequente regularização das questões técnicas envolvendo a bateria e quanto ao preenchimento do MEDIF, culminando com a 

prestação do serviço de transporte aéreo fornecido pela empresa Azul Linhas Aéreas ao jovem Fagner Jean de Oliveira Mendes. 

8. Neste Procedimento Preparatório n. 1.22.010.000355/2016-32, a autora estava questionando suposto embaraço causado pela 

empresa área, que afirmou se tratar na verdade de verificação de segurança. 

9. Conforme certidão de f. 48, a questão parece ter sido resolvida, uma vez que a representante informou que viajou para São Paulo/SP 

sem qualquer embaraço. Ademais, incumbe registrar que a empresa aérea pontuou que, por se tratar de situação peculiar, há necessidade de realizar 

verificação a cada viagem realizada por Fagner. 

10. Assim, verifica-se a desnecessidade do prosseguimento do presente feito, haja vista o exaurimento de seu objeto em virtude de as 

viagens de Fagner estarem sendo realizadas de forma regular. 

11. Diante do exposto, promovo o arquivamento dos presentes autos. 

12. Dê-se ciência desta decisão à representante e à Azul Linhas Aéreas. 

13. Remetam-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para fins de exame desta 

promoção de arquivamento. 

(...)” 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108353| 

DECISÃO Nº 114, DE 4 DE ABRIL DE 2017 

 

Referência : PP 1.34.004.001291/2016-55 (MPF/PRM – Passos/S.S.Paraíso/MG). 

Declínio:   

 

1.A Procuradora oficiante, Dra. Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo, relatou e promoveu o declínio de atribuição no presente feito, 

em favor do Ministério Público Estadual, nos seguintes termos: 

“Trata-se de expediente instaurado a partir de representação feita por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão (fls. 05). A 

manifestante relata que há alguns anos, em sua cidade, Ilicínea/MG, o pároco Francisco foi assassinado, e teria sido queimado vivo enquanto tomava 

banho. Um suspeito foi preso, mas foi solto por falta de provas, e não  foi descoberto quem seria o possível autor do crime. E por fim questiona o que o 

MPF pode fazer neste caso. 

Conquanto relevantes as notícias trazidas pela denúncia, não se vislumbra atribuição do Ministério Público Federal, ante a não 

comprovação de lesão a bens, serviços ou direitos da União ou suas autarquias. Também não se vislumbra, por outro lado, lesão causada ao cidadão por 

entidade pública federal. 

Ademais, a própria manifestante relata que já está sendo feita uma investigação do crime, sendo que inclusive houve a prisão de um 

suspeito. Portanto, a busca por informações deve ser feita perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é o órgão responsável. 

Em razão do exposto, promovo o declínio de atribuição do feito em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com 

atribuição sobre o município de Ilcínea.  

Comunique-se ao representante, com cópias deste despacho.  

Após, encaminhe-se os autos ao crivo da Colenda 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência 

e, se entender cabível, homologação do presente declínio de atribuição.” 

2.É o relatório.  

3.Secundando as razões expostas, homologo o declínio de atribuição. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - -108419| 

DECISÃO N° 115, DE 28 DE MARÇO DE 2017 

 

Notícia de Fato. Saúde. Sistema Único de Saúde. Fornecimento de medicamento 

oncológico. Preço não coberto por autorização de procedimento de alto custo – 

APAC. Enunciados nºs 4, 12 e 14, aprovados na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça. Homologação do arquivamento.  REFERÊNCIA: 

NF 1.22.002.000423/2016-62 (MPF/PRM-Uberaba/MG) 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Thales Messias Pires Cardoso, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  
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“MIGUEL BERNARDINO DE OLIVEIRA, tendo iniciado tratamento pelo Sistema Único de Saúde no hospital de clínicas da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, apresentou diagnóstico de adenocarcinoma de reto RAS selvagem em 2014, e foi submetido a tratamento 

neoadjuvante1 com quimioterapia e radioterapia de 05/05/2014 a 09/06/2014. 

Tendo recusado o procedimento cirúrgico após tratamento neoadjuvante, o tumor local tornou-se irressecável e houve progressão à 

distância para metástases hepáticas múltiplas.  

Iniciou quimioterapia com oxaliplatina, 5 fluouracil e leucovorina de 03/02/2016 a 25/05/2016, apresentando progressão local e 

hepática após administração. 

Iniciou novo esquema de quimioterapia paliativa baseada em irinotecano, 5-fluouracil e leucovorin, apresentando boa performance 

clínica para continuidade do tratamento para adenocarcinoma de reto CID10 C20.0, e segue em acompanhamento médico pelo Sistema Único de Saúde 

– SUS naquela unidade de saúde. 

De acordo2 com a CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, as opções terapêuticas paliativas para 

o 1) câncer de cólon em estágio IV consistem em: a) ressecção cirúrgica para lesões localmente recidivadas, lesões obstrutivas ou hemorrágicas, metástase 

pulmonar ou metástase hepática, como procedimento primário ou após quimioterapia paliativa regional ou sistêmica; b) radioterapia paliativa, com 

finalidade antiálgica ou hemostática; c) quimioterapia paliativa regional hepática ou sistêmica e; 2) câncer de reto em estágio IV consistem em: a) 

ressecção paliativa anterior baixa ou amputação abdominoperineal; b) ressecção de metástase hepática ou pulmonar; c) quimiorradioterapia paliativa; d) 

quimioterapia paliativa; e) radioterapia paliativa. 

Impende ainda destacar que os tratamentos atualmente disponíveis para tais tipos de tumor metastático são paliativos, ou seja, não 

suficientes para promover a cura; seus objetivos primários são aliviar sintomas, retardar a disseminação da doença e manter, pelo maior prazo possível, 

o funcionamento dos demais órgãos comprometidos. 

À f. 10-20, a médica prescritora, Dra. Karen Bento Ribeiro, CRM-MG 45252, informa a prescrição de cetuximabe acrescido à 

quimioterapia já em uso. 

O cetuximabe possui registro prévio na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob n. 100890335, e é comercializado 

no Brasil com nome comercial Erbitux® pelo laboratório Merck S.A.. Seu mecanismo é um anticorpo monoclonal que bloqueia o receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR), responsável pelo crescimento e pela propagação do tumor em uma série de tipos diferentes de câncer. 

Por esse motivo, Erbitux® está indicado no tratamento de doentes com cancro colorretal metastático RAS não mutado (selvagem), e 

com expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) em associação com quimioterapia à base de irinotecano, em primeira linha em 

associação com FOLFOX3, em monoterapia em doentes que não responderam a tratamentos que incluíram irinotecano e/ou oxaliplatina e em intolerantes 

ao irinotecano. 

No âmbito da saúde suplementar, o medicamento, em razão da faculdade de exclusão de cobertura ao fornecimento de medicamentos 

para tratamento domiciliar, não é de cobertura obrigatória. Na saúde pública, foi objeto de proposta de incorporação para o tratamento de câncer colorretal 

metastático, cujo processo foi encerrado com decisão de não incorporação4. 

Dentre as alternativas previstas pelo SUS5 nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas6 há indicações de esquemas 

quimioterápicos com leucovorina, irinotecano, fluorouracil e oxaliplatina. 

As evidências científicas apresentadas pela médica prescritora às f. 26-34 consistem em análises comparativas do uso de esquemas 

quimioterápicos (FOLFIRI7) com e sem a adição de cetuximabe como primeira linha de tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático, os 

quais demonstram, em resumo, ter havido discretos incrementos de sobrevida global (23,5 vs 20,0 meses), sobrevida livre de progressão (9,9 vs 8,8 

meses), e um incremento mais significativo na taxa de resposta ao tratamento (57,3% vs 39,7%), em pacientes RAS selvagem. 

As evidências apresentadas às f. 35-44 consistem em estudo randomizado comparando a administração de esquemas FOLFIRI com 

e sem a adição de cetuximabe como primeira linha de tratamento em pacientes com câncer colorretal com metástases irressecáveis EGFR+, que 

demonstrou não ter havido diferença significativa na sobrevida global ou na sobrevida livre de progressão entre os grupos de pacientes tratados, além de 

evidenciar maior número de reações adversas no grupo tratado com cetuximabe.  

Além da discutível evidência de eficácia do esquema proposto, nos relatórios de f. 10-20, não há nenhuma indicação de que as 

alternativas previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS foram avaliadas e mostraram-se ineficientes, bem como informação sobre 

a expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), o que, de acordo com o fabricante do cetuximabe, é determinante no tratamento. 

No caso concreto, o material apresentado pela médica prescritora (f. 10-20), também não traz justificativas custo-efetivas para a 

adição do cetuximabe ao esquema quimioterápico já em uso. 

Desta forma, tem-se que os esclarecimentos prestados pela médica prescritora são insuficientes em face dos enunciados n. 48, 129 e, 

em especial, o de n. 1410, aprovados na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 

Não bastasse a ausência de encaminhamento suficiente de informações pelo hospital para justificar a prescrição, cumpre notar que se 

considerarmos o estabelecimento de políticas sociais e econômicas que possibilitem o acesso universal e igualitário à saúde, restaria patente, in casu, a 

violação do princípio da isonomia, tendo em vista o comparativo de preço do tratamento proposto e de tratamento com esquemas quimioterápicos que, 

de acordo com estudos comparativos apresentados pela CONITEC, possuem eficácia similar quando utilizados com e sem a adição do cetuximabe. 

Faz-se necessário avançar nas discussões acerca do fornecimento de medicamentos não constantes nos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas do SUS de forma sistemática, o que, aliás, já foi iniciado por esta Procuradoria da República, ao invés do ajuizamento pulverizado e 

assistemático de ações no interesse individual. 

Ante o exposto, resta esgotado o objeto do feito, pelo que promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato e determino: 

a) cientifique-se o representante, com cópia deste despacho, de que terá o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, apresentar recurso 

dirigido à Procuradoria da República em Uberaba (endereço no rodapé da primeira folha), o qual, em caso de não retratação, será encaminhado à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para apreciação, no prazo estipulado no § 2º do art. 5º-A da Resolução CSMPF nº 87, de 22/08/2006;  

b) cientifique-se, por cópia, a médica prescritora; 

c) decorrido o prazo, determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para fins de reexame 

(art. 9º, § 3º, da LACP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.” 

2. É o relatório.  

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 108492| 

DECISÃO N° 116, DE 13 DE MARÇO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.22.002.000194/2016-86 (MPF/PRM – Uberaba/MG). 

Inquérito Civil. Notícia de invasão de imóveis do Programa “Minha Casa Minha 

Vida”. Expedida recomendação para as autoridades competentes para a adoção 

das providências cabíveis. Intervenção das autoridades de segurança pública. 

Ausência de omissão estatal. Homologação do arquivamento.  

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes 

termos:  

“Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do expediente sob protocolo n. PRM-URA-MG-00003012/2016 (f. 2-4), que consiste 

em relato de invasões de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, no bairro Anatê II. 

Foi expedida recomendação às autoridades competentes (Polícia Militar de Minas Gerais, Caixa Econômica Federal e Companhia 

Habitacional do Vale do Rio Grande), para a adoção de providências no sentido de identificar invasores e coibir novas invasões. 

Em cumprimento ao recomendado, a Polícia Militar reuniu-se com representantes da Prefeitura Municipal de Uberaba, Secretaria 

Municipal de Segurança Pública, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e moradores do bairro Jardim Anatê II, em busca de soluções para os 

problemas apresentados pelos moradores, o que culminou na decisão de intervenções permeadas pela iniciativa de todos os órgãos ali reunidos (f. 13/17). 

Dessa forma, e tendo em vista que o objeto destes autos apresenta complexidade cuja solução demanda um conjunto de medidas a ser 

implementado pelas autoridades de segurança pública, e que não restou demonstrada a omissão estatal nesse sentido, promovo seu arquivamento e 

determino: 

a) obtenha-se, junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, os dados de contato do(a) representante; 

b) de posse de tais dados, cientifique-se o(a) representante, com cópia deste despacho, de que terá o prazo de 10 (dez) dias para, 

querendo, apresentar recurso dirigido à Procuradoria da República em Uberaba (endereço no rodapé da primeira folha), o qual, em caso de não retratação, 

será encaminhado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para apreciação, no prazo estipulado no § 2º do art. 5º-A da Resolução CSMPF nº 87, 

de 22/08/2006; 

c) decorrido o prazo, determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para fins de reexame 

(art. 9º, § 3º, da LACP c/c art. 62, IV, da LC n. 75/93.” 

2. É o relatório.  

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - 107308| 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 4, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

A 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes 

são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e considerando as deliberações tomadas na Reunião de 

Planejamento das Ações de Coordenação para o ano de 2017, aprovadas na 282ª Sessão Ordinária, 

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 1 (uma) vaga para atuação como membro suplente da Relatoria Especial 

de Acompanhamento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

1. OBJETO 

1.1 O objeto deste Edital é preencher 1 (uma) vaga para composição da Relatoria Especial de Acompanhamento da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH) da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, instituída pela Portaria 1ªCCR/MPF nº 3 de 18 de fevereiro de 2016. 

1.2 O objetivo da Relatoria Especial de Acompanhamento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é avaliar a atuação da 
EBSERH na gestão dos Hospitais Universitários Federais. 

1.3 Os membros titular e suplente da Relatoria Especial são procurador(es) (as) responsáveis por estudar uma temática afeta à 1ª 

CCR, a quem, além dos trabalhos relacionados ao objetivo da Relatoria, a 1ª CCR recorre para subsidiá-la e representá-la em reuniões relacionadas ao 
assunto especificado. 

1.4 A Relatoria Especial de Acompanhamento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares possui prazo de duração de 12 meses. 

2. INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 9 de maio de 2017, e deverão ser feitas somente por meio do correio eletrônico da 
1ª CCR. 

2.2 Para inscrever-se é necessário exercer ofício vinculado à área de atribuição da 1ª CCR, preencher o formulário anexo e encaminhá-

lo ao e-mail: 1ccr@mpf.mp.br . 

 

ELA WIECKO V. DE CASTILHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 1ª CCR/MPF 
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1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 

Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em geral 

SAF Sul Quadra 4 Conj. C Bloco B Sala 307 - Brasília/DF, CEP 70050-900, tel. (61) 3105-6044 

1ccr@mpf.mp.br 

EDITAL 

Nº 4 /2017 – 

1ªCCR/MPF 

FORMULÁRIO PARA ADESÃO À RELATORIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES (EBSERH) 

 

Nome do(a) Candidato(a)  

 

 

Data de nascimento ______/________/______ 

 

 

Data de Ingresso na carreira do Ministério Público Federal ______/______/_____ 

 

 

Trabalha em algum procedimento na matéria objeto deste edital? Qual? 

 

 

 

 

 

 

_______/_______/2017 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 6409| 

PORTARIA Nº 3, DE 25 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 o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses individuais 

indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 
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CONSIDERANDO que o art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o § 7º a possibilidade de conversão em 

inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade à apuração de notícia de suposto fechamento do acesso ao Loteamento Park 

Rio Sauaçuhy e possível impedimento do acesso a bens de uso comum do povo 

RESOLVE: 

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, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, nos termos do Ofício-

Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

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

de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

2.4. Após, cumpra-se a diligência indicada no Despacho Administrativo nº 14/2017 dos autos.  

 

RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11506| 

PORTARIA Nº 14, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

Em retificação da Portaria nº 008/2016 PR-AM/4º Ofício, de 13 de janeiro de 

2016.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

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

Considerando que, no curso na instrução do inquérito civil nº  1.13.000.000020/2016-42, verificou-se que a notícia de fraude na 

aquisição de equipamentos de informática pela comissão de licitação do município de Silves/AM no ano de 2013 não envolveu o emprego de verbas 

federais;  

Considerando a necessidade de retificar a portaria de instauração do inquérito civil, de molde a albergar no objeto do procedimento 

apenas a possível ocorrência de fraude à licitação nas aquisições de medicamentos por parte do município de Silves/AM no ano de 2013; 

Determino a retificação da portaria de instauração do presente  inquérito civil, que deverá tramitar com a seguinte ementa: 

“Improbidade. Silves/AM. Apurar a possível ocorrência de fraude à licitação nas aquisições de medicamentos por parte do município de Silves/AM no 

ano de 2013”. 

À COJUD, para autuar esta portaria e efetuar a sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da Resolução nº 002/2009/PR/AM, 

via Sistema ÚNICO. 

 

CARLOS AUGUSTO GUARILHA DE AQUINO FILHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1513| 

PORTARIA Nº 5, DE 4 DE ABRIL DE 2017 

 

COMBATE À CORRUPÇÃO - PATRIMÔNIO PÚBLICO – PROJETO 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 Ituaçu/BA, 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; 
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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”, 

Determina a conversão deste procedimento em de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da 

Resolução CNMP nº 23/2007, “apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título de Bolsa Família, realizados 

no Município de Ituaçu/BA, no período entre 2013 e maio/2016 considerando a condição econômico-financeira dos beneficiários”.; 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007. 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

c)  Aguarde-se em cartório a recepção de resposta ao ofício recentemente expedido. 

 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1256| 

PORTARIA Nº 8, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

Converte em Inquérito Civil Público para apurar eventual irregularidade nas 

licitações (PP nº 19/2014, TP nº 01/2013 e PP nº 36/2014) realizadas no município 

de Itabela/BA, por Paulo Ernesto Pessanha da Silva, nos anos de 2013 e 2014.  

 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88 art. 129, I); 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento Preparatório nº 1.14.010.000312/2016-29; 

RESOLVE: 

I. Converte em Inquérito Civil Público para apurar eventual irregularidade nas licitações (PP nº 19/2014, TP nº 01/2013 e PP nº 

36/2014) realizadas no município de Itabela/BA, por Paulo Ernesto Pessanha da Silva, nos anos de 2013 e 2014.  

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 5ª CCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

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

IV - O Cumprimento das seguintes diligências preliminares:  

a) alteração do objeto do presente procedimento para: “apurar eventual irregularidade nas licitações (PP nº 19/2014, TP nº 01/2013 e 

PP nº 36/2014) realizadas no município de Itabela/BA, por Paulo Ernesto Pessanha da Silva, nos anos de 2013 e 2014”; 
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b) expeça-se ofício ao TCM/BA, requisitando cópia da licitação e respectivos processos de pagamento dos certames PP nº 19/2014, 

TP nº 01/2013 e PP nº 36/2014. 

V – Após, nova conclusão. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1988| 

PORTARIA Nº 9, DE 6 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição Federal, pela Lei nº 7.347/85, além de regulamentação específica estatuída pelo Conselho Superior 

do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 87) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução CNMP nº 23):  

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo 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 o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “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”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  

Ato contínuo, DETERMINO à Secretaria a adoção das seguintes providências:  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  

ASSUNTO: Apurar irregularidades na manutenção do CNES, no cumprimento de jornada de trabalho dos profissionais médicos da 

ESF e a aplicação irregular de recursos federais destinados à Atenção Básico no ano de 2011, fatos descritos pela Auditoria SUS/BA 1195 e ocorridos, 

em tese, no município de Canudos/BA.  

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa. 

CÂMARA : 5ª Câmara 

b) Cientifique-se a presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação, enviando-lhe cópia desta Portaria; 

c) Publique-se; 

d) Cumpra-se o despacho anexo. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2389| 

PORTARIA Nº 9, DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.14.001.000446/2016-59 

 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “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 o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “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”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito dos fatos noticiados no expediente em 

epígrafe; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  

ASSUNTO: “Apura possível desvio de verbas oriundas do Ministério do Turismo- através dos Convênios n. 702340/2008 e n. 

703759/2009– por intermédio da OSCIP PRODESUL, para celebração de festejos juninos e Festa do Cacau, em Itajuípe (ano 2009)” 

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa 

CÂMARA : 5ª Câmara 

b) Cientifique-se a egrégia Câmara, com cópia da presente Portaria; 

c) Nomeio a Técnica Administrativa Bibiana Ferreira Ramalho Spinola para exercer função de Secretária no presente Inquérito Civil. 

d) Cumpra-se o despacho anexo. 

 

MARCELA RÉGIS FONSECA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2459| 

PORTARIA Nº 10, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

Procedimento Preparatório - PP nº 1.14.001.000593/2016-29 

 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “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 o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “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”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito dos fatos noticiados no expediente em 

epígrafe; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  

ASSUNTO: “Apura construção irregular em terreno da marinha localizado Rua Praia do Toque, s/n, Gamboa do Morro, Ilha de 

Tinharé, município de Cairu/Ba” 

TEMÁTICA: AMBIENTAL E PATRIMÔNIO DA UNIÃO 

CÂMARA : 4ª Câmara 

b) Cientifique-se a egrégia Câmara, com cópia da presente Portaria; 

c) Nomeio a Técnica Administrativa Bibiana Ferreira Ramalho Spinola para exercer função de Secretária no presente Inquérito Civil. 

d) Cumpra-se o despacho anexo. 

 

MARCELA RÉGIS FONSECA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 16210| 

PORTARIA Nº 114, DE 30 DE MARÇO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.15.000.002080/2016-25. Assunto: Apurar a 

prática do crime previsto no art. 10 da Lei 7.347/1985 e de ato de improbidade 

administrativa, face aos reiterados Ofícios não respondidos pela Prefeitura de 

Massapê/CE solicitando informações que pudessem elucidar os fatos narrados no 

IC nº 1.15.000.001143/2014-64.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 13º Ofício desta 

Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da Lei Complementar nº 

75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, e art. 4º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

de 17 de dezembro de 2007,  e ainda  

CONSIDERANDO o vencimento definitivo do prazo para a conclusão do presente Procedimento Preparatório, e que a sua conclusão 

depende da efetivação de providências ainda pendentes; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento preparatório em 

INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria, juntamente com as peças informativas do Procedimento Preparatório nº 

1.15.000.002080/2016-25, pelo Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 5ª CCR, registrando-se como seu objeto: “Apurar a prática do crime previsto no art. 10 da Lei 7.347/1985 e de ato de 

improbidade administrativa, face aos reiterados Ofícios não respondidos pela Prefeitura de Massapê/CE solicitando informações que pudessem elucidar 

os fatos narrados no IC nº 1.15.000.001143/2014-64.”. 

2. Remessa de cópia da presente portaria ao NCC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, 

I, Resolução nº 87 CSMPF. 

Cumpra-se. 

 

LUIZ CARLOS OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 16164| 

PORTARIA Nº 165, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe 

foi delegada pela Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015 e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, bem como 

as informações constantes na Notícia de Fato nº 1.16.000.002700/2016-99; 

CONSIDERANDO o Declínio de Competência nº 382/2016, de fls. 17/18, no qual a Procuradora da República Anna Paula Coutinho 

de Barcelos Moreira promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por entender que a competência para 

processar e julgar o crime é da Justiça Estadual; 

CONSIDERANDO a deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do Voto nº 8014/2016, de fls. 21/24, de 10 de 

novembro de 2016, em que decidiu pela não homologação do declínio de atribuições e pela designação de outro membro do Ministério Público Federal 

para prosseguir na persecução penal; 

CONSIDERANDO a delegação de competência feita pelo Procurador-Geral da República, nos termos da Portaria PGR nº 458, de 2 

de julho de 1998, a este signatário para designação de Membro para oficiar em processos submetidos à deliberação do Procurador-Geral da República 

nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, quando a manifestação conclusiva for pelo prosseguimento na apuração dos fatos ou oferecimento 

da respectiva denúncia; 

RESOLVE: 
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Designar o(a) Procurador(a) da República titular do PRDF – 2º OFÍCIO e, nos seus impedimentos, os Procuradores que os 

substituírem, para oficiar na Notícia de Fato nº 1.16.000.002700/2016-99. 

 

MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART 

Procurador-Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 16149| 

PORTARIA Nº 146, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993, e CONSIDERANDO o 

disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público;  

CONSIDERANDO o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002352/2016-50, qual seja a investigação de supostos atos de 

improbidade utilizando, em tese, verbas advindas do Fundo Partidário para pagamento de advogados, compra de aviões e helicópteros e outros gastos de 
cunho pessoal. 

 CONSIDERANDO o disposto no art. 127, caput, da Constituição Federal no qual se vislumbra 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 a função do Ministério Público, disposta no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, de zelar pelo efetivo 

respeito dos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

 CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002352/2016-50 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  EMPREGO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DIRETÓRIO NACIONAL. 

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS). VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

EXTRAORDINÁRIA SEM AMPARO NO ESTATUTO PARTIDÁRIO. ATO JURÍDICO NULO. PROCESSO Nº 2015.01.1.058837-3- 17ª VARA 

CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. 

2.Comunique-se à 5ªCCR. 

3.Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96). 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 979| 

PORTARIA Nº 10, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

Notícia de Fato1.17.000.000585/2016-81. Apurar eventual dificuldade da Polícia 

Federal realizar entrega de inquéritos policiais na PRM de Colatina. Reiteradas 

remessas após prazo superior concedido pelo MPF para conclusão das 

investigações.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, especialmente com fulcro nos artigos 127 e 129, I, da Constituição da República, 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75, de 20 de 

maio de 1993, e CONSIDERANDO que: 

a) Foi instaurada notícia de fato a partir de notícia de reiterados atrasos na entrega de inquéritos policiais na PRM/Colatina; 

b) A Procuradora da República que oficiava no feito promoveu seu arquivamento por não vislumbrar a ocorrência de abusos ou 
ilegalidades que atrairiam a atuação do GCEAP (fls. 21/22); 

c) A promoção de arquivamento não foi homologada, sendo remetida para o substituto legal, que declinou da atribuição em favor da 
PRM/Colatina; 

d) Para integral apuração da questão necessárias algumas diligências abaixo identificadas. 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2015, de 26 de julho de 2015, designo como secretária do presente procedimento a servidora 
NATÁLIA ARPINI LIEVORE. 

DETERMINO que o Setor Jurídico junte aos autos cópia das certidões de controle de prazo de inquéritos policiais elaboradas nos 
últimos 12 meses. 

Após, os autos deverão ser novamente conclusos para análise das informações, a fim de verificar a conveniência de ser oficiada a 

Superintendência Regional da Polícia Federal com os resultados, para que informe a metodologia de encaminhamento dos autos da DPF/São Mateus à 

PRM-Colatina. 

Ao cartório para providências de praxe. 

 

FÁBIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1784| 

PORTARIA Nº 37, DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

Instaura inquérito civil para “Apurar possíveis irregularidades no transporte 

escolar oferecido às crianças das comunidades quilombolas Angelim II, Córrego 

do Macuco, Angelim II e Córrego Dantas, pelo município de Conceição da Barra-

ES” – 6ª CCR. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 

Complementar nº 75/1993, CONSIDERANDO que: 

1 – O procedimento preparatório nº 1.17.003.000219/2016-00 noticia possíveis irregularidades no transporte escolar oferecido às 

crianças das comunidades quilombolas Angelim II, Córrego do Macuco, Angelim II e Córrego Dantas, pelo município de Conceição da Barra-ES. 

2 – Considerando memorando de fl. 18, na qual informa que a prefeitura de Conceição da Barra/ES estaria na iminência da realização 

de um novo contrato com o fornecedor para o ano letivo de 2017, não havendo, todovia, nova licitação conforme consta à fl. 70. 

3 – Incumbe ao Ministério Público, conforme determinado pelo art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, bem como, especificamente, na tutela do serviços de relevância pública e aos direitos 
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia.  

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo Temático em epígrafe. 

Designo para secretariar o presente procedimento o (a) servidor (a) Alexandre Fortuna Lopes, sem prejuízo de outro servidor em 
substituição. 

Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 

observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão 

ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

DETERMINO, desde logo, sejam os autos sobrestados no Setor Jurídico, aguardando resposta ao ofício expedido. 

 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1786| 

PORTARIA Nº 38, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

Instaura inquérito civil para “Apurar irregularidades na execução do Programa 

Farmácia Popular pela Drogaria Maier Ltda. ME, de São Mateus/ES. Auditoria 

DENASUS nº 17165” – 5ª CCR. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 

Complementar nº 75/1993, CONSIDERANDO que: 

1 – O relatório de auditoria nº 17165, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, registra que a Drogaria Maier Ltda. ME não 

foi localizada no endereço informado à gestão do Programa Farmácia Popular do Brasil e tampouco atendeu ao edital de convocação para a apresentação 

de documentos que comprovem a dispensação regular de medicamentos no período de 01/01/2015 a 31/07/2015; 
2 – Em razão disso, o DENASUS propõe a devolução de R$ 105.982,00 ao Fundo Nacional de Saúde; 

3 – Apesar da pessoa jurídica estar estabelecida em São Mateus/ES, 89,97% dos registros de dispensação de medicamentos se referem 
a prescrições de médicos com CRM de outros estados e 100% dos registros são para usuários residentes em outros estados; 

4 – A não apresentação da documentação que lastreia a dispensação de medicamentos pode evidenciar a existência de fraude no 
recebimento de verba pública federal; 

5 – Incumbe ao Ministério Público, conforme determinado pelo art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, bem como, especificamente, na tutela do patrimônio público e da probidade 

administrativa; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo Temático em epígrafe. 

DETERMINO ainda:  

A – a inclusão no Sistema Único, se já não constar, dos seguintes interessados/partes:  Drogaria Maier Ltda. ME; 

B – a juntada aos autos dos relatórios de pesquisa nºs 511, 512 e 513/2017 da Assessoria de Pesquisa e Análise da PR-ES; 

C – a expedição de notificação única aos ex-sócios da Drogaria Maier Ltda. ME (ambos residem no mesmo endereço e eram sócios 

da pessoa jurídica em parte do período auditado) para que se manifestem sobre o relatório de auditoria e sobre a transferência de propriedade da empresa 

ocorrida em 2015. Enviar a notificação com cópia das fls. 03/21. 

Designo para secretariar o presente procedimento o(a) servidor(a) Patrícia Vieira de Mello, sem prejuízo de outro servidor em 

substituição. 

Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 

observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão 

ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-ES - 10563| 

PORTARIA Nº 87, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do art. 

79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 

23/11/2015), atendendo à indicação feita pela Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça deste Estado por meio dos ofícios PGJ nºs 781/2017 e 855/2017, 

RESOLVE: 

DESIGNAR os Promotores de Justiça infrarrelacionados para exercerem a função eleitoral nos períodos e localidades especificados 

abaixo: 

 

Item Zona Município Período Promotor(a) de Justiça Justificativa 

1 35ª Iconha 02/05/2017 a 31/05/2017 
Ana Lucia Ivanesciuc Vallim 

Título de Eleitor: 270238540191 
Férias do titular 

2 47ª Viana 27/04/2017 a 12/05/2017 
Maria Alice Murad Mello 

Título de Eleitor: 706531414 
Férias do titular 

3 48ª 
Cachoeiro de 

Itapemirim 
15/05/2017 a 19/05/2017 

Ana Carolina Lage Serra 

Título de Eleitor: 131936400299 
Férias do titular 

4 53ª Serra 06/04/2017 a 20/04/2017 
Carolina Cassaro Gurgel 

Título de Eleitor: 20373811430 
Licença médica do titular 

 

Ficam convalidados os atos praticados no período antecedente a esta Portaria. 

Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e à Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça.  

Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1943| 

PORTARIA Nº 63, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ANÁPOLIS/GO, por seu 2° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve instaurar inquérito civil, com o seguinte 

objeto: “Apurar supostas irregularidades ocorridas na execução do Convênio nº 0248/2009, SINCOV 703401/2009, firmado entre a União, via Ministério 

do Turismo e o Município de Nova Iguaçu de Goiás/GO”. 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000098/2017-51 em inquérito civil, vinculado exclusivamente à 5ª CCR do Ministério Público 

Federal; e 

(b) cumpra-se a diligência indicada no despacho que determinou a expedição da presente portaria. 

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

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1949| 

PORTARIA Nº 64, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 

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

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 

determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 

promover a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

Considerando a necessidade de a investigar prática de ato de improbidade administrativa no município de Uirapuru/GO em razão de 

documentos falsos apresentados à União; 

DETERMINO: 

a) Conversão desta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculado à 5ª CCR, tendo por objeto “investigar prática de ato de improbidade 

administrativa no município de Uirapuru/GO em razão de documentos falsos apresentados à União, cuja autoria dos atos, ao menos em tese, é atribuída 

ao ex-prefeito Dercino de Souza Cabral, ao ex-diretor executivo do Instituto de Previdência do Município de Uirapuru/GO Alaides Moreira dos Santos 

e ao ex-contador do mesmo município Nadilson de Souza Junior.” 
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b) Após os registros de praxe, publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, bem como no sistema 

Único. 

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República  

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1952| 

PORTARIA Nº 65, DE 11 DE ABRIL DE 2017  

 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ANÁPOLIS/GO, por seu 2° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve instaurar inquérito civil, com o seguinte 

objeto: “Investigar irregularidades e falhas na execução financeira do convênio nº 700188/2011 (SIAFI nº 667716), apuradas em tomada de contas 

especial do FNDE”. 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000089/2017-61 em inquérito civil, vinculado à 5ª CCR do Ministério Público Federal; e 

(b) cumpra-se a diligência indicada no despacho que determinou a expedição da presente portaria. 

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

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1963| 

PORTARIA Nº 66, DE 17 DE ABRIL DE 2017 
 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ANÁPOLIS/GO, por seu 2° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve instaurar inquérito civil, com o seguinte 

objeto: “Apurar o suposto desvio de função dos agentes comunitários de saúde no Município de Porangatu/GO”. 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000162/2017-02 em inquérito civil, vinculado à 1ª CCR do Ministério Público Federal; e 

(b) cumpra-se a diligência indicada no despacho que determinou a expedição da presente portaria. 

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

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1970| 

PORTARIA Nº 67, DE 17 DE ABRIL DE 2017  
 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ANÁPOLIS/GO, por seu 2° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve instaurar inquérito civil, com o seguinte 

objeto: “Investigar suposta falha na execução do programa Minha Casa Minha Vida e falha na entrega dos imóveis no Município de Itapaci/GO”. 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000084/2017-38 em inquérito civil, vinculado à 1ª CCR do Ministério Público Federal; e 

(b) cumpra-se a diligência indicada no despacho que determinou a expedição da presente portaria. 

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

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1975| 

PORTARIA Nº 68, DE 17 DE ABRIL DE 2017  

 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ANÁPOLIS/GO, por seu 2° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve instaurar inquérito civil, com o seguinte 

objeto: “Apurar suposta má atuação profissional do médico perito do INSS, Dr. Paulo Tavera, lotado  na agência da Vila Jaiara, em Anápolis/GO”. 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito nº 1.18.001.000152/2017-69 em inquérito civil, vinculado à 1ª CCR do Ministério Público Federal; e 

(b) cumpra-se a diligência indicada no despacho que determinou a expedição da presente portaria. 

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

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República  

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 14944| 

PORTARIA N° 94, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, 
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CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 

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

CONSIDERANDO os elementos que instruem o procedimento preparatório nº 1.18.000.004060/2016-87, autuado com a finalidade 

de apurar ações ou omissões ilícitas do Município de Piracanjuba/GO na execução do “Programa Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, notadamente 

sobre o atraso nas obras do empreendimento localizado no Setor Aeroporto Sul; e 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de diligências no sentido de colher informações, documentos e outros elementos aptos a 

alicerçar a atuação do Ministério Público Federal, 

RESOLVE converter o procedimento preparatório  nº 1.18.000.004060/2016-87 em inquérito civil, para apurar supostas ações ou 

omissões ilícitas da União, Caixa e Município de Piracanjuba na execução do “Programa Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, especialmente sobre o 

empreendimento localizado no Setor Aeroporto Sul, no Município de Piracanjuba, para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, 

DETERMINA: 

a) 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; 

b) oficie-se ao Município de Piracanjuba, acusando o recebimento do ofício n° 97/2017-GAB, datado de 14/2/2017 (fls. 103/115), e 

requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias, informações atualizadas sobre a execução do “Programa Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV (SUB 50), 

para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no Setor Aeroporto Sul, no Município de Piracanjuba/GO, especialmente sobre: 

1) o estágio atual do empreendimento; 

2) a data prevista para conclusão do empreendimento e consequente entrega das casas às famílias; 

3) nome da empresa responsável pela construção das unidades; e  

c) encaminhe-se cópia desta portaria à 1ª CCR, para conhecimento, inclusão na sua base de dados. 

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

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 10354| 

PORTARIA N° 26, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral, 

Considerando os termos do Ofício nº 033/2017-PGJ, de 31 de março de 2017, firmado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral 

de Justiça no Estado de Mato Grosso, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa para exercer a função de promotor eleitoral perante a 02ª Zona Eleitoral, 

com sede em Rondonópolis, no período de 17.04 a 22.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Augusto César Fuzaro, por motivo de 

férias e folga compensatória de plantão. 

Art. 2º Designar o promotor de Justiça Henrique de Carvalho Pugliese para exercer a função de promotor eleitoral perante a 05ª Zona 

Eleitoral, com sede em Nova Mutum, no período de 05 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Ana Carolina Rodrigues Alves 

Fernandes, por motivo de férias e folga compensatória de plantão.  

Art. 3º Designar a promotora de Justiça Enaile Laura Nunes da Silva para exercer a função de promotora eleitoral perante a 07ª Zona 

Eleitoral, com sede em Diamantino, no período de 12 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia, por 

motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 4º Designar o promotor de Justiça Marcos Brant Gambier Costa para exercer a função de promotor eleitoral perante a 09ª Zona 

Eleitoral, com sede em Barra do Garças, no período de 17 a 21.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Nathalia Carol Manzano Magnani, 

por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 5º Designar o promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa para exercer a função de promotor eleitoral perante a 10ª Zona Eleitoral, 

com sede em Rondonópolis, nos dias 19 e 20.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Wagner Antonio Camilo, por motivo de folga 

compensatória de plantão. 

Art. 6º Designar o promotor de Justiça Arivaldo Guimarães da Costa Junior para exercer a função de promotor eleitoral perante a 12ª 

Zona Eleitoral, com sede em Campo Verde, no período de 17.04 a 01.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Marcelo Santos Alves 

Correa, por motivo de férias. 

Art. 7º Designar o promotor de Justiça Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz para exercer a função de promotor eleitoral perante a 13ª 

Zona Eleitoral, com sede em Barra do Bugres, nos dias 19 e 20.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Thiago Scarpellini Vieira, por 

motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 8º Designar o promotor de Justiça Cassia Vicente de Miranda Hondo para exercer a função de promotora eleitoral perante a 14ª 

Zona Eleitoral, com sede em Jaciara, no período de 17.04 a 08.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, por 

motivo de férias e folga compensatória de plantão. 

Art. 9º Designar o promotor de Justiça Fábio Rogério de Souza Sant’Anna Pinheiro para exercer a função de promotor eleitoral 

perante a 16ª Zona Eleitoral, com sede em Vila Rica, no período de 17 a 27.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Cynthia Quaglio 

Gregório Antunes, cessando neste período a designação da Portaria/PRE/MT/N. 04/2017.  

Art. 10. Designar o promotor de Justiça José Vicente Gonçalves de Sousa para exercer a função de promotor eleitoral perante a 23ª 

Zona Eleitoral, com sede em Colíder, no período de 04 a 11.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Eulália Natalia Silva Melo, por 

motivo de folga compensatória de plantão. 
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Art. 11. Designar a promotora de Justiça Maria Coeli Pessoa de Lima para exercer a função de promotora eleitoral perante a 26ª Zona 

Eleitoral, com sede em Nova Xavantina, nos períodos de 10 a 12.04.2017 e de 24 a 28.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Wellington 

Petrolini Molitor, por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 12. Designar o promotor de Justiça Marcelo Rodrigues Silva para exercer a função de promotor eleitoral perante a 27ª Zona 

Eleitoral, com sede em Juara, no período de 10 a 12.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Osvaldo Moleiro Neto, por motivo de folga 

compensatória de plantão. 

Art. 13. Designar o promotor de Justiça Fábio Rogério de Souza Sant’Anna Pinheiro para exercer a função de promotor eleitoral 

perante a 28ª Zona Eleitoral, com sede em Porto Alegre do Norte, no período de 17 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Rebeca 

Santana Rego, por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 14. Designar o promotor de Justiça Pedro da Silva Figueiredo Junior para exercer a função de promotor eleitoral perante a 32ª 

Zona Eleitoral, com sede em Sinop, no período de 04 a 07.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Thiago Henrique Cruz Angelini, por 

motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 15. Designar a promotora de Justiça Tereza de Assis Fernandes para exercer a função de promotora eleitoral perante a 33ª Zona 

Eleitoral, com sede em Peixoto de Azevedo, no período de 24 a 28.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira, por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 16. Designar a promotora de Justiça Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides para exercer a função de promotora eleitoral perante a 

36ª Zona Eleitoral, com sede em Sorriso, no período de 18 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Élide Manzini de Campos, por 

motivo de férias e folga compensatória de plantão. 

Art. 17. Designar o promotor de Justiça Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira para exercer a função de promotor eleitoral perante a 44ª 

Zona Eleitoral, com sede em Guarantã do Norte, no período de 17 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Tereza de Assis Fernandes, 

por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 18. Designar o promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa para exercer a função de promotor eleitoral perante a 45ª Zona 

Eleitoral, com sede em Rondonópolis, no período de 17 a 25.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Ivonete Bernardes Oliveira Lopes, 

por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 19. Designar a promotora de Justiça Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos para exercer a função de promotora eleitoral 

perante a 52ª Zona Eleitoral, com sede em São José dos Quatro Marcos, no período de 10 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça 

Carina Sfredo Dalmolin, por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 20. Designar o promotor de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva para exercer a função de promotora eleitoral perante a 54ª Zona 

Eleitoral, com sede em Cuiabá, no período de 25 a 28.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Januária Dorileo Bulhões, por motivo de 

folga compensatória de plantão. 

Art. 21. Designar o promotor de Justiça Laís Liane Resende para exercer a função de promotor eleitoral perante a 56ª Zona Eleitoral, 

com sede em Brasnorte, nos dias 27 e 28.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça João Marcos de Paula Alves, por motivo de folga 

compensatória de plantão. 

Art. 22. Designar o promotor de Justiça Mauro Poderoso de Souza para exercer a função de promotor eleitoral perante a 58ª Zona 

Eleitoral, com sede em Várzea Grande, no período de 10 a 12.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Claudio Cesar Mateo Cavalcante, 

por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 23. Designar a promotora de Justiça Luciana Fernandes de Freitas para exercer a função de promotora eleitoral perante a 61ª 

Zona Eleitoral, com sede em Comodoro, no período de 10 a 13.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Saulo Pires de Andrade Martins, 

por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.  

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

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 10361| 

PORTARIA N° 27, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral, 

Considerando os termos dos Ofícios nºs 034 e 035/2017-PGJ, de 10 e 11 de abril de 2017, respectivamente, firmados pelo 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça Adjunto no Estado de Mato Grosso, Dr. Helio Fredolino Faust,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça Willian Oguido Ogama para exercer a função de promotor eleitoral perante a 11ª Zona Eleitoral, 

com sede em Aripuanã, nos dias 06 e 07.04.2017 e no período de 10 a 13.04.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luis Alexandre Lima 

Lentisco, por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 2º Designar a promotora de Justiça Claire Vogel Dutra para exercer a função de promotora eleitoral perante a 19ª Zona Eleitoral, 

com sede em Tangará da Serra, no período de 17 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Fabiana da Costa Silva Vieira, por motivo 

de férias e folga compensatória de plantão.  

Art. 3º Designar a promotora de Justiça Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos para exercer a função de promotora eleitoral 

perante a 41ª Zona Eleitoral, com sede em Araputanga, no período de 10 a 20.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Mariana Batizoco 

Silva, por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 5º Designar o promotor de Justiça Arthur Yasuhiro Kenji Sato para exercer a função de promotor eleitoral perante a 57ª Zona 

Eleitoral, com sede em Paranatinga, no período de 17 a 26.04.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Solange Linhares Barbosa, por motivo 

de férias.  

Art. 5º Designar a promotora de Justiça Laís Liane Resende para exercer a função de promotora eleitoral perante a 60ª Zona Eleitoral, 

com sede em Campo Novo dos Parecis, no período de 24.04 e 03.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luiz Augusto Ferres Schimith, 

por motivo de férias.  
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Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.  

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

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1935| 

PORTARIA Nº 11, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129 da Constituição 

da República, e: 

i) Considerando as atribuições constantes nos artigos 5º, inciso III, alínea “e”, e 6º, inciso VII, alínea “e”, da Lei Complementar nº 

75/1993; 

ii) Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

iii) Considerando o disposto no artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

iv) Considerando os elementos de informação coligidos no bojo do Procedimento Preparatório n° 1.21.002.000387/2016-74, os quais, 

por ora, não lastreiam o seu arquivamento ou a adoção de medidas judiciais, fazendo-se necessária a continuidade da atuação extrajudicial, especialmente 

para apurar a possível malversação de verbas federais no tocante à obra de construção do Centro Esportivo Sibipiruna na cidade de Chapadão do Sul-

MS; 

v) Considerando a necessidade de se obterem maiores informações sobre a real situação fática e jurídica dos fatos noticiados, bem 

como a indispensável análise dos documentos anexados às fls. 16/72. 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório n° 1.21.002.000387/2016-74 em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: 

“apurar possíveis malversação de verba federal decorrente da dívida e da paralisação da obra relativa ao Centro Esportivo Sibipiruna, em Chapadão do 

Sul-MS, contratada com a empresa LCS Serviços e Construções”. Classificação: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público – Verba 

Federal – Dano ao Erário. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Diligência inicial: façam os autos conclusos para análise. 

Fica designada a servidora Evy Márcia Chaves para secretariar o feito. 

Ratificam-se todos os atos realizados no âmbito deste procedimento. 

Publique-se, nos termos das disposições contidas nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, parágrafo 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos artigos 5º, inciso VI, e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal. 

Por fim, comunique-se a presente conversão, na forma de praxe, à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1753| 

PORTARIA Nº 25, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 127, caput, e no artigo 129, inciso III da Constituição Federal; 

no artigo 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; e no art. 1°, inc. IV e no art. 8°, §1°, da Lei n° 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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III). 

CONSIDERANDO que cabe a UNIÃO dispor sobre navegação fluvial, concedendo as devidas licenças, sendo, inclusive atribuição 

da ANTAQ atuar no âmbito da navegação fluvial (art. 23 da Lei 10.233/2001).  

CONSIDERANDO a notoriedade da existência de BALSA, operando no Rio Paraná, entre Porto Caiuá (Município de Naviraí-MS) 

e o Estado do Paraná.  

CONSIDERANDO ser notório que tal meio de transporte é utilizado, em grande escala, por contrabandistas de cigarro e outros 

produtos ilícitos de origem paraguaia (drogas, armas, munições e produtos descaminhados), como rota alternativa, evitando assim a fiscalização por parte 

da Polícia Rodoviária Federal.  

RESOLVE instaurar, de ofício, Inquérito Civil Público com o seguinte objeto:  

“APURAR A LEGALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA BALSA QUE OPERA EM PORTO CAIUÁ, BEM COMO A 

EFETIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO LEVADA A CABO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NAS VIAS DE ACESSO AO PORTO CAIUÁ 

E NA ESTRADA DE ACESSO AO DESEMBARQUE DA BALSA, JÁ NO ESTADO DO PARANÁ”.  

Seguem os demais dados para a distribuição:  

1) Área de atuação: cível – tutela coletiva;  

2) Unidade Responsável pelo acompanhamento: 2º ofício – instauração de ofício.  

3) Resumo: “APURAR A LEGALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA BALSA QUE OPERA EM PORTO CAIUÁ, BEM COMO 

A EFETIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO LEVADA A CABO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NAS VIAS DE ACESSO AO PORTO 

CAIUÁ E NA ESTRADA DE ACESSO AO DESEMBARQUE DA BALSA, JÁ NO ESTADO DO PARANÁ”.  

4) Município/UF: Naviraí/MS; 

5) Grupo Temático: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

6) Tema CNMP: 5621 – serviços auxiliares de navegação.  

7) Grau de Sigilo: normal;  

DETERMINO as seguintes diligências:  
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1. Oficie-se a Capitania dos Portos Fluvial do Rio Paraná, indagando-lhe o seguinte: “requisito seja informado, em 10 dias, se a Balsa 

que opera o trajeto entre Porto Caiuá/Naviraí e o Estado do Paraná possui registro nesse órgão, bem como se está em situação legal”.  

2. Oficie-se a ANTAQ, indagando o seguinte:“requisito seja informado, em 10 dias, se a Balsa que opera o trajeto entre Porto 

Caiuá/Naviraí e o Estado do Paraná possui registro nesse órgão, bem como se está em situação legal”. 

3. Oficie-se aos Delegados Chefes de Polícia Federal de Naviraí-MS e Umuarama-MS, indagando-lhes o seguinte: “requisito seja 

informado, no prazo de 10 dias, ainda que de forma estimada, o quantitativo de apreensões de produtos ilícitos na estrada/balsa de Porto Caiuá (ligação 

com o Estado do Paraná)”;  

4. A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Mato Grosso do Sul e no Estado do Paraná, indagando-lhes o 

seguinte: “requisito seja informado, no prazo de 10 dias, como é feita a fiscalização de veículos que trafegam pela região do Porto Caiuá (estrada e balsa), 

tando no Estado de Mato Grosso do Sul, como no Estado do Paraná (desembarque da balsa)”.  

Demais providências:  

1. Comunique-se a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, no prazo 

de 10 dias, via Sistema Único de Informação (Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, art. 6º); 

2. Remeta-se cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informação (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I, e Resolução CNMP n° 23/07, art. 7°, §2°, inc. I); 

3. Publique-se a presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, inc. I);  

4. Para secretariar o procedimento, designo os servidores lotados nesse gabinete.  

5. Por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1934| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.21.002.000300/2016-69 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de possíveis pagamentos irregulares a título 

de Bolsa Família, realizados no Município de Cassilândia/MS, sob atribuição da PRM-TRÊS LAGOAS, no período entre 2013 e maio/2016 considerando 

a condição econômico-financeira dos beneficiários (cf. Portaria nº 64, de 27/07/2016, a fls. 2/3). 

A instauração do presente feito se deu no âmbito de atuação coordenada e nacional da E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

denominada Projeto Raio-X Bolsa Família, cujo objetivo é conter eventuais desvios de recursos federais e promover maior transparência e consciência 

na gestão do Bolsa Família. 

Por meio do cruzamento de dados públicos fornecidos por diversas instituições, como Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), Receita Federal do Brasil (RFB) e o próprio Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 

(SENARC), apontaram-se benefícios sobre os quais pairam suspeitas de irregularidades. 

Especificamente em relação ao Município de Cassilândia/MS, foram indicados benefícios de servidores com família menor ou igual 

a quatro pessoas, benefícios de pessoas identificadas como empresários e benefício em nome de pessoa falecida (fls. 4/12). 

Ato contínuo, foi expedida a Recomendação nº 16, de 27 de julho de 2016, endereçada à Prefeitura de Cassilândia/MS, na pessoa de 

seu prefeito, com o seguinte teor (fls. 15/16-v): 

“(1) promova, em no máximo 60 (sessenta) dias, revisão dos cadastros constantes dos Anexos à presente recomendação e que ainda 

estejam eventualmente ativos, revisão esta que deve ser precedida de visita às famílias beneficiárias, com foco especial na caracterização do requisito de 

renda per capita vinculado à situação de pobreza e miserabilidade; 

(2) em relação aos benefícios que vierem a ser cancelados em razão da revisão anteriormente recomendada, envie ao Ministério 

Público Federal, em no máximo 60 (sessenta) dias, uma planilha editável, salva em formato CSV (Excel, LibreCalc ou outro programa), gravada em CD 

ou DVD (não enviar versão impressa), contendo os CPF's dos beneficiários do PBF cujo benefício foi cancelado. 

Como medida de publicidade e conscientização dos beneficiários do PBF, seus familiares e eventuais outros interessados, a Prefeitura 

deverá promover a afixação do inteiro teor da presente recomendação em locais visíveis de suas repartições e das agências da Caixa Econômica Federal 

em seu território, pelo prazo de seis meses a contar do recebimento desta recomendação”. 

Por meio do Ofício nº 377/2016/PGM (fls. 21/25), a Prefeitura do Município de Cassilândia encaminhou mídia digital (fl. 26), na 

qual consta demonstrativo dos benefícios revisados. 

Em análise aos documentos encaminhados, percebe-se que estavam ausentes informações a respeito de alguns benefícios. 

Por meio do Ofício n.º 045/2017/PGM (fls. 35/69), a Prefeitura de Cassilândia complementou as informações, mas ainda foi 

identificada a necessidade de esclarecimentos a respeito de alguns benefícios. 

Por fim, por meio do Ofício n.º 120/2017/PGM (fls. 74/147), a Prefeitura de Cassilândia prestou os esclarecimentos a respeito dos 

últimos benefícios. 

Em análise aos documentos encaminhados, verifica-se que houve visita às famílias e cancelamento de grande número de benefícios 

no município. 

Pois bem. 

Analisando-se detidamente os autos, infere-se que os fatos que ensejaram a instauração deste procedimento não mais subsistem, tendo 

em vista o acatamento e cumprimento da recomendação expedida por esta Procuradoria, por parte do Município de Cassilândia/MS.  

Portanto, conclui-se que se encontra exaurido o objeto dos autos, inexistindo outras providências passíveis de serem adotadas por este 

Órgão Ministerial. 

Diante das razões expostas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil. 

Outrossim, com fulcro no art. 17 e §§ da Resolução nº 87 do CSMPF, determino a adoção da seguinte providência: 

a) Considerando que o presente procedimento foi instaurado de ofício, diante do recebimento do de expediente encaminhado pela 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, noticiando o Projeto Raio-X Bolsa Família, patrocinado pelas Câmara Criminal e de Combate à Corrupção do 

Ministério Público Federal, resta prejudicada a necessidade de intimação do representante para que este tome ciência do presente arquivamento; 
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b) Remetam-se os autos, no prazo de 3 (três) dias, à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para exercício da atribuição revisora; e 

c) Publique-se nos termos do artigo 16, § 1.º, I, da Resolução nº 87 do CSMPF. 

 

JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1916| 

DESPACHO DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.21.002.000013/2017-30 

 

Considerando a necessidade de analisar os documentos juntados aos autos, em especial a mídia que acompanha o Ofício nº 

086/2017/PGM, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Cassilândia/MS (fl. 127 – mídia), e o Relatório de Operações Especiais nº 0211.000882/2014-

31, produzido pela Controladoria-Geral da União (fls. 09/118); 

Considerando o término do prazo para finalização deste Procedimento Preparatório; 

PRORROGO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS o presente PP, com fulcro no artigo 2º, parágrafo 6º, da Resolução CNMP nº 

23/2007. 

Comunique-se a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1910| 

DESPACHO DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

Notícia de Fato Autos nº 1.21.000.002281/2016-25 

 

Considerando que fora promovido o arquivamento da presente Notícia de Fato pelos fundamentos expostos a fls. 46/50, e que a douta 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão entendeu ser necessária a notificação do interessado – que, in casu, trata-se do professor Leandro Ferreira Aguiar 

(fl. 31); 

Considerando que, diante da remessa da presente Notícia de Fato à 5ª CCR, o prazo de conclusão veio a vencer, tornando-se necessária 

a instauração de Procedimento Preparatório tão somente para regularização dessa questão formal; 

1) Instaura PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o seguinte objeto: apurar o cometimento de possível ato de improbidade 

administrativa no que diz respeito a irregularidades na obtenção de bolsa de pós-doutorado empresarial junto ao CNPq pela professora Sônia Regina 

Jurado (Acórdão nº 11934/2016-TCU). Classificação: 10.012: Dano ao Erário – 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

2) Cientifique-se o representante para que tome ciência da presente manifestação e, querendo, ofereça, em 10 (dez) dias úteis, a contar 

do recebimento, razões escritas contra a presente arquivamento a esta unidade.  

Sendo interposto recurso pelo interessado, submeta-se para nova apreciação deste subscritor. Não havendo impugnação, certifique-

se o transcurso do prazo remetendo os autos  à 5ª CCR no prazo de 3 (três) dias. 

 

JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 671| 

PORTARIA Nº 32, DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

Ref. Documento Único PRM-JUA-MG-00000013/2017. Objeto: Apurar suposta 

intervenção ambiental em área de preservação permanente, situada no “Sítio 

Brejinho”, de propriedade de VALDIR ALVES PEREIRA e MARIA JOSÉ 

TORQUATO DE MOURA, na barragem Bico da Pedra, município de 

Porteirinha/MG. Câmara:4ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do Município de Janaúba/MG, Eduardo Henrique de 

Almeida Aguiar, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da 

Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a polícia militar identificou intervenção ambiental em área circunvizinha à barragem Bico da Pedra1, ocupada 

por VALDIR ALVES PEREIRA e MARIA JOSÉ TORQUATO DE MOURA, considerada como área de preservação permanente, não edificante (fls. 

03-05); 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente e do patrimônio público federal (art. 129, inciso III, da Constituição); 

RESOLVE instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar irregularidades ambientais resultantes da intervenção ambiental em 

área de preservação permanente na barragem Bico da Pedra – Porteirinha/MG, na propriedade de VALDIR ALVES PEREIRA e MARIA JOSÉ 

TORQUATO DE MOURA. 

Autuem-se esta portaria e o documento em epígrafe, registrando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA 

ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins 

de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de Janaúba na 

rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada).  

Registre-se a portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
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Designo o Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

Atendidas as determinações, venham os autos conclusos. 

 

EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 675| 

PORTARIA Nº 33, DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

Ref. Documento Único PRM-JUA-MG-00000021/2017. Objeto: Apurar suposta 

intervenção ambiental em área de preservação permanente, situada na “Fazenda 

Dengoso”, de propriedade de VALMIR BARBOSA DE CASTRO e MARIA 

APARECIDA ANTUNES DE CASTRO, na barragem Bico da Pedra, município 

de Porteirinha/MG. Câmara:4ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do  Município de Janaúba/MG, Eduardo Henrique de 

Almeida Aguiar, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da 

Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a polícia militar identificou intervenção ambiental em área circunvizinha à barragem Bico da Pedra1, ocupada 

por VALMIR BARBOSA DE CASTRO e MARIA APARECIDA ANTUNES DE CASTRO, considerada como área de preservação permanente, não 

edificante (fls. 03-05); 

CONSIDERANDO o laudo de vistoria de fls. 08-32, que relata dano ambiental em área de APP; 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente e do patrimônio público federal (art. 129, inciso III, da Constituição); 

RESOLVE instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar irregularidades ambientais resultantes da intervenção ambiental em 

área de preservação permanente na barragem Bico da Pedra – Porteirinha/MG, na propriedade de VALMIR BARBOSA DE CASTRO e MARIA 

APARECIDA ANTUNES DE CASTRO. 

Autuem-se esta portaria e o documento em epígrafe, registrando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA 

ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins 

de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de Janaúba na 

rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada).  

Registre-se a portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Designo o Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, determino: 

a) a notificação dos representados, com cópia de fls. 08-32 e desta portaria, para, caso queiram, apresentar manifestação acerca do 

laudo de vistoria técnica realizado, no prazo de 15 (quinze) dias.  

Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. 

 

EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 679| 

PORTARIA Nº 34, DE 7 DE ABRIL2017 

 

Ref. Documento Único PRM-JUA-MG-00000023/2017. Objeto: Apurar suposta 

intervenção ambiental em área de preservação permanente, situada no  “Sítio 

Rancho”, de propriedade de RENATO CORREA MOREIRA e ARMINDA 

CRISTIANE LIMA MARTINS, na barragem Bico da Pedra, município de 

Porteirinha/MG. Câmara: 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do  Município de Janaúba/MG, Eduardo Henrique de 

Almeida Aguiar, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da 

Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a polícia militar identificou intervenção ambiental em área circunvizinha à barragem Bico da Pedra1, ocupada 

por RENATO CORREA MOREIRA e ARMINDA CRISTIANE LIMA MARTINS, considerada como área de preservação permanente, não edificante 

(fls. 02-05); 

CONSIDERANDO o laudo de vistoria de fls. 09-34, que relata dano ambiental em área de APP; 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente e do patrimônio público federal (art. 129, inciso III, da Constituição); 

RESOLVE instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar irregularidades ambientais resultantes da intervenção ambiental em 

área de preservação permanente na barragem Bico da Pedra – Porteirinha/MG, na propriedade de RENATO CORREA MOREIRA e ARMINDA 

CRISTIANE LIMA MARTINS. 

Autuem-se esta portaria e o documento em epígrafe, registrando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA 

ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins 

de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de Janaúba na 

rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada).  

Registre-se a portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Designo o Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, determino: 
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a) a notificação dos representados, com cópia de fls. 09-34 e desta portaria, para, caso queiram, apresentar manifestação acerca do 

laudo de vistoria técnica realizado, no prazo de 15 (quinze) dias.  

Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. 

 

EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 15815| 

DESPACHO DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

Inquérito Civil n.º 1.22.011.000126/2012-84 

 

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 público em referência, com o objetivo de apurar a interferência de atividade mineradora 

a ser realizada pela empresa HC8 Mineração LTDA. no território da Comunidade Mata dos Crioulos, no Município de Diamantina/MG, cuja demarcação 

encontra-se em curso.  

CONSIDERANDO que ainda não evidenciado o possível exaurimento do objeto do presente feito; 

Determina a prorrogação do prazo para conclusão deste Inquérito Civil Público n.º 1.22.011.000126/2012-84, 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 Ofício Curricular nº 001/2013/CaDIM/6CCR/MPF. Após, cumpra-se o despacho em 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 - 4337| 

PORTARIA Nº 17, DE 6 DE ABRIL DE 2017 

 

Ementa: determina conversão em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, 

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

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

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato nº 1.23.002.000153/2017-33, instaurada para apurar denúncia de 

atendimento descortês por parte de servidores do INSS em Santarém. 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 

87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 

Determina-se: 

I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 

II – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 

6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

 

PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 13630| 

PORTARIA Nº 42, DE 4 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinada, 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 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001589/2016-89, instaurado nesta Procuradoria da 

República com vistas a apurar supostas irregularidades quanto à gestão de terras públicas federais, localizadas na Vila dos Cabanos, pela Superintendência 

do Patrimônio da União no Estado do Pará; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com o procedimento referenciado, vinculado à Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão; 

2 – Antes, reitere-se o OFÍCIO PR/PA/PRDC Nº 7277/2016, eis que pendente de resposta; 
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3 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 

2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme 

disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República  

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 13576| 

PORTARIA Nº 186, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador 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, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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 que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 

Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

Considerando o recebimento anônimo nesta Procuradoria da República de relatório de auditoria independente contratada que aponta 

dúvidas acerca da atual situação econômico-financeira da prestadora de plano de saúde UNIMED Belém, já que se trata de matéria com possível 

repercussão sobre seus consumidores; 

Considerando que se vislumbra a necessidade de realização de diligências para melhor avaliar as irregularidades indicadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto averiguar as supostas irregularidades constantes do 

referido apuratório. 

Determina-se inicialmente:  

Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como inquérito civil. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª 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. 

 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - 11544| 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 11 DE ABRIL DE 2017 

 

Tema: Estratégias para a Execução de Plano de Desenvolvimento Sustentável para 

a Comunidade da Ilha de Aritingui - PB 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado da Paraíba, por meio desse 

Edital, 

Considerando a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre as 

audiências públicas no âmbito do Ministério Publico da União e dos Estados; 

Considerando o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Complementar nº 75/93 (lei Orgânica do MPU), que estabelece como atribuição 

do Ministério Público da União a promoção de ouras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

Considerando o disposto nos artigos 127 e 129, II, da Constituição Federal, e no art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, que legitimam o 

Ministério Público para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses difusos, entre estes os relacionados à defesa do meio ambiente, das minorias étnicas 

e das populações indígenas (art. 129, inciso V, da Lei Fundamental e art. 37, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93); 

Considerando que, por determinação constitucional, igualmente compete aos órgão do Ministério Público a promoção de medidas 

administrativas, judiciais ou outras que lhes sejam compatíveis, com vistas a defender, proteger e zelar pelo meio ambiente, promovendo, inclusive, ações 

preventivas, concernentes à utilização dos mesmos; 

Considerando que o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, em seu art. 3º, I, define povos e comunidades tradicionais como “grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” 

Considerando a propositura, pelo Ministério Público Federal, da Ação Civil Pública nº 0008622-47.2011.4.05.8200, que trata da 

elaboração e execução de Plano de Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Tradicional de Aritingui, no Município de Rio Tinto. 

Considerando que objetivos iniciais da ação civil pública proposta foram distribuídos entre os eixos designados para o tratamento da 

questão, quais sejam: a) o reconhecimento da Comunidade de Aritingui como uma comunidade tradicional, para efeitos de enquadramento nos parâmetros 

do Decreto nº 6.040/2007, o que se deu por meio do relatório elaborado pela CNPCT; a formação de equipe disciplinar destinada a realizar o levantamento 

das condições de segurança alimentar, saúde, educação, emprego e renda da referida comunidade, com a cobertura dos programas sociais do Governo 

Federal; c) a elaboração de Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Comunidade de Aritingui; d) a distribuição emergencial de cestas básicas ou a 

satisfação, por outro modo, das necessidades vitais das famílias de moradores da Ilha de Aritingui, enquanto opções de emprego e renda não são oferecidas 

à comunidade; e) a inclusão de verbas para viabilizar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Comunidade de Aritingui, 

bem como para as medidas emergenciais que se fizessem necessárias. 
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Considerando que no âmbito dos autos da ACP, foi reconhecida a tradicionalidade da Comunidade do Aritingui, conforme Relatório 

produzido pela Comissão dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Considerando que em cumprimento às determinações extraídas nas ações referentes aos demais eixos da ação inicialmente proposta, 

formada equipe disciplinar para realizar o levantamento das condições de segurança alimentar, saúde, educação, emprego e renda da referida comunidade. 

Considerando que o resultado desse trabalho foi a elaboração de Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Comunidade de 

Aritingui. 

Considerando que o resultado dos trabalhos foi entregue ao Ministério Público Federal em reunião realizada no dia 27 de março de 

2017, com a participação da comunidade e da equipe que elaborou o projeto. 

Considerando que embora se considere que a realização de diagnóstico e identificação das necessidades e demandas da comunidade 

é etapa fundamental para o desenvolvimento de atividades produtivas para a comunidade, esta pode restar inócua se não forem identificados os 

responsáveis pelo atendimento dessas demandas e estabelecidos compromissos com os gestores no sentido de seu atendimento. 

Considerando a necessidade de resgatar a dignidade humana da comunidade, através de medidas governamentais que supram suas 

carências momentâneas, e lhes permitam a médio prazo, alternativas de emprego e renda; 

  

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado da Paraíba, com fundamento nos artigos 225, 231 e 129, II da 

Constituição Federal, 

RESOLVE 

 Tornar pública a CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentar o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a 

Comunidade da Ilha de Aritingui - PB, na perspectiva de definir estratégias para sua implementação e para a articulação de uma 'rede de proteção' aos 

direitos dessa comunidade. 
 

DO HORÁRIO E LOCAL 
 

Art. 1o. A Consulta Pública será realizada no dia 2 de maio de 2017, na Escola Estadual Luiz Gonzaga Buriti, situada no Município 

de Rio Tinto – PB – com início às 13h30 horas. 
 

OBJETIVOS 
 

Art. 2o. A Audiência Pública terá como objetivo apresentar o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Comunidade da Ilha de 

Aritingui - PB, na perspectiva de definir estratégias para sua implementação e para a articulação de uma 'rede de proteção' aos direitos dessa comunidade. 

Parágrafo único. A audiência terá, ainda, como objetivos específicos tratar e desenvolver estratégias para a criação e monitoramento 

de políticas públicas destinadas à Comunidade Tradicional de Aritingui em relação aos seguintes temas: 

I – segurança alimentar; 

II – desenvolvimento social; 

III – processos produtivos 

IV – saúde; 

V – educação; 

VI – trabalho; 

VII – habitação; 

VIII – Cidadania. 
 

DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E PESSOAS INTERESSADAS 
 

Art. 3° A Audiência Pública será aberta a toda a sociedade e será presidida pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. 

José Godoy Bezerra de Souza. 

Art. 4o. Serão convidados a participar da audiência órgãos governamentais e não governamentais envolvidos com a temática, assim 

como toda a população interessada, em especial, representantes dos seguintes órgãos: Defensoria Pública da União na Paraíba (Defensoria Regional dos 

Direitos Humanos); Superintendência do Patrimônio da União na Paraíba – SPU/PB, ICMBio, Estado da Paraíba (Secretaria de Estado da Mulher e da 

Diversidade Humana, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Estado da Juventude, Esportes 

e Lazer – SEJEL, Secretaria de Cultura, Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, ENERGISA, CAGEPA, SUDEMA, CONAB, Programa 

Cooperar e Programa Empreender; Representantes do Poder Judiciário Federal e Estadual e do Ministério Público da Paraíba; Comissão de Direitos 

Humanos da OAB/PB; CONSEA/PB; Representantes do Município de Rio Tinto (Prefeito e Secretários de Agricultura, Educação, Saúde, Trabalho, 

Ação Social, Habitação e órgãos responsáveis pelo acesso à água e limpeza urbana), Colegiado Territorial da Zona da Mata Norte. 

Art. 5º. A disciplina e a agenda da consulta pública serão as seguintes: 

I – A Consulta pública será aberta às 13h30 pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba, Dr. José Godoy Bezerra 

de Souza, a quem competirá a coordenação dos trabalhos. 

II – a palavra será assegurada nesta ordem aos participantes: 

1. Representante do Ministério Público Federal, para expor as investigações realizadas no Inquérito Civil, com tempo máximo de 10 

minutos. 

2. Representantes do grupo responsável pela elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Comunidade da Ilha de 

Aritingui – PB, para exposição do resultado dos trabalhos, com tempo máximo de 20 minutos. 

3. Representantes da Comunidade Tradicional de Aritingui, para expor as demandas da comunidade em relação ao território e à 

implementação das ações do Plano, com tempo máximo total de 1 hora. 

4. Representantes dos Órgãos integrantes dos Governos Federal, Estadual e Municipal com atribuição para tratar do tema, pelo tempo 

máximo de 1 hora. 

III. Ao final, será dada a palavra àqueles que forem instados a esclarecer eventuais dúvidas. 

IV. Os períodos das intervenções acima definidos poderão ser adequados pela coordenação conforme eventual necessidade decorrente 

da dinâmica dos trabalhos desenvolvidos durante a audiência pública. 

VI. Os trabalhos deverão encerrar-se às 17h. 
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§1º É assegurando ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme disposições deste edital. 

§2º. As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifestação, devendo, quando for o caso, 

informar o nome do participante. 

§3º. O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes e da duração total prevista na agenda, 

podendo ser estendido ou reduzido de acordo com as necessidades que surgirem. 

  

Art. 6º. Situações não previstas no procedimento da consulta pública serão resolvidas pelo seu Presidente. 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 7o. A consulta pública será gravada em áudio e vídeo e será lavrada em até 15 (quinze) dias após sua realização, ata sucinta dos 

trabalhos, devendo a gravação e a ata ficarem disponíveis aos interessados na sede da Procuradoria da República na Paraíba. 

Art. 8o. Este edital deverá ser disponibilizado aos interessados no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Estado da Paraíba 

(http://www.mpf.mp.br/pb), bem como afixado em sua sede. 

Providencie a Secretaria da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão o envio de convites às instituições citadas no art. 4º deste 

Edital e a todas as comunidades tradicionais existentes na Bacia do Rio Gramame. 

Divulgue-se. 

  

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2512| 

PORTARIA Nº 6, DE 18 DE ABRIL 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 do Ministério Público, elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 5º, I; art. 6, VII, “a” art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

d) Considerando que a moradia é um direito social previsto no caput art. 6ª da Constituição Federal;  

e) Considerando que, de acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública deve obedecer aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

f) Considerando os requisitos previstos no art. 3º da Lei 11.977 para a indicação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV); 

g) Considerando o disposto no Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU), aprovado pela Portaria nº 163, de 6 de maio de 2016, do Ministério das Cidades; 

h) Considerando a imprescindibilidade de que a gestão do PMCMV seja feita de modo transparente;  

i) Considerando que a transparência é essencial para o controle da social da administração pública;  

Resolve este órgão ministerial: 

Nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF, converter o presente 

Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, observando-se o seguinte: 

1. Anote-se a seguinte temática: Garantias Constitucionais/Moradia (código 11846). 

2. Encaminhe-se, via Sistema Único, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª CCR/MPF cópia 

desta Portaria para publicação oficial, conforme art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 

3. Atente-se à data fim para, se for o caso, prorrogar o prazo de término da apuração ora em curso e a regular comunicação da 

prorrogação à 1ª CCR, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 

4. Cumpra-se o determinado no último despacho. 

 

LYANA HELENA JOPPERT KALLUF PEREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1603| 

PORTARIA Nº 60, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 

Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, alínea 

“b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF n.º 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106, de 6 

de abril de 2010, e na Resolução CNMP n.º 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente (art. 

129, III, da Constituição Federal e art. 1º, I, da Lei nº 7.347/1985); 

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

sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que os rios Paraná e Paranapanema são bens da União (art. 20, III, da Constituição Federal) e necessitam de 

proteção às suas respectivas ictiofaunas; 

CONSIDERANDO que as ilhas fluviais existentes nos rios Paraná e Paranapanema são bens da União (art. 20, III, da Constituição 

Federal) e necessitam de proteção às suas respectivas ictiofaunas; 
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CONSIDERANDO que as construções caracterizam invasão de terras públicas e causam dano ambiental praticado por impedir ou 

dificultar regeneração natural da vegetação, encontrando-se todas localizadas em área de preservação permanente. 

CONSIDERANDO que o tratamento individualizado de cada uma das invasões e construções, após a autuação pela autarquia 

ambiental, não tem se mostrado eficaz para a cessação das ocupações ilícitas nas ilhas; 

CONSIDERANDO que se faz necessária a instauração de inquérito civil para tratar condução dos trabalhos e repressão macro da 

situação, instaurando-se posteriormente IC’s individualizados para cada construção conforme vierem a ser identificadas com os trabalhos de fiscalização 

e repressão;  

CONSIDERANDO que a União deve ter seus interesses defendidos perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição), 

justificando-se a atuação do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o meio ambiente, conforme reconhecido, expressamente, na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (LC nº 75/1993, art. 6º, VII, b e d); 

CONSIDERANDO que após a nova incursão nas ilhas da APA, determinada no Inquérito Civil n° 1.25.011.000139/2016-75, os 

ocupantes das construções irregulares existentes no local foram notificados a agendar o comparecimento nesta  Procuradoria da República no Município 

de Paranavaí/PR, por meio de contato telefônico; 

CONSIDERANDO que JOSÉ TONINI FILHO, estabeleceu contato telefônico com esta PRM em atendimento à Notificação n° 

149/2016 e as informações colhidas em seu depoimento realizado na PRM – Paranavaí na data de 04/04/2017, nos autos do Inquérito Civil nº 

1.25.011.000073/2017-02, que tramita nesta PRM; 

RESOLVE converter o presente em Inquérito Civil, para tanto determinando: 

a) Autue-se a presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à E. 4ª CCR, tema: dano ambiental; c) Cadastre-se sob o assunto: 

“Apura eventuais danos ao meio ambiente advindos de edificação/manutenção irregular do terceiro imóvel referente à Notificação nº 149/2016, localizado 

em área de proteção ambiental permanente e de propriedade da União Federal na Ilha Mutum, no município de Porto Rico/PR.”; d) Tema: 11828 – Área 

de Preservação Permanente, 10118 – Unidade de Conservação da Natureza e 10438 – Dano Ambiental; e) Interessados: União Federal, IAP e ICMBio; 

f) Representado: A APURAR; g) designo para secretariar o presente, o Secretário de Tutela deste Gabinete, RICARDO GIROTTO, bem como o servidor 

que eventualmente venha a substituí-lo em seus afastamentos legais; h) Comunique-se à E. 4ª CCR acerca da instauração do presente, devendo-se informar 

o número, assunto e interessados; i) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer cumprir o presente; j) Afixe-se no quadro de 

avisos desta PRM pelo prazo de 10 dias; e k) Requisite-se ao IAP que diligencie no local da terceira casa, notifique seu ocupante para comparecer ao 

MPF para celebração de termo de ajustamento de conduta, devendo ainda o IAP realizar relatório indicando a qualificação dos ocupantes e a finalidade 

conferida à casa. l) Comunicações de estilo. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 16151| 

PORTARIA Nº 108, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar ausência de atendimento a narcoléptico, 

em prova de vestibular na UFPR, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 10038 - Vestibular (Ensino Superior/Serviços/DIREITO 

ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

 RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004057/2016-29 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 16149| 

PORTARIA Nº 112, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar possível atraso do pagamento da "Bolsa 

Permanência" fornecido pelo Fundo Nacional Desenvolvimento Estudantil (FNDE), cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 10029 - 

Ensino Superior (Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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 RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004053/2016-41 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão – CCR do Ministério Público 

Federal (art. 6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta Portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato. 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 16147| 

PORTARIA Nº 113, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar inobservância da cota racial de 20% para 

negros em edital de concurso público para cargo do Técnico Administrativo da UFPR, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 11849 - 

Não Discriminação (Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.003901/2016-02 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

  

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 16146| 

PORTARIA Nº 114, DE 10 DE ABRIL DE 2017. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar suposta restrição ao número de assentos 

gratuitos para transporte através do PASSE LIVRE, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 10905 - Passe livre em transporte (Concessão 

/ Permissão / Autorização/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

 RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.003968/2016-39 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 16145| 

PORTARIA Nº 115, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar possível falta de toxina botulínica para 

tratamento de saúde no Hospital de Clínicas de Universidade Federal do Paraná, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 11883 - Tratamento 

Médico-Hospitalar (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 



DMPF-e Nº 73/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 19 de abril de 2017 Publicação: quinta-feira, 20 de abril de 2017 32 

 

 

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. 

 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004055/2016-30 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 13035| 

PORTARIA Nº 70, DE 30 DE MARÇO DE 2017 

 

“Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar a possível prática de 

ato de improbidade administrativa por gestor da Câmara de Vereadores do 

Município de Olinda consistente no descumprimento de obrigações do órgão 

legislativo que levaram à inscrição do Município de Olinda/PE no CADIN, 

conforme atestado nos autos do PJE 0801689-40.2016.4.05.8300, em trâmite 

perante a 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE 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 ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

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, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal 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 o teor da notícia de fato de nº 1.26.000.002036/2016-31; 

CONSIDERANDO que as condutas narradas podem configurar ato de improbidade administrativa; 

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 investigar a irregularidade noticiada, determinando a remessa dessa portaria e dos 

documentos anexos à DTCC para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e 

realização das comunicações de praxe. 

Determino, ainda, que, em seguida, os autos do IC sejam encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes 

diligências: 

I) Reiteração do ofício de fl. 12, a ser encaminhado à unidade dos Correios 

apontada à fl. 16. 

Designo o servidor Danilo de Barros Rodrigues, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste 

gabinete. 

Diligencie-se. Cumpra-se. 

 

JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 13001| 

PORTARIA Nº 74, DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001728/2016-62 visa apurar suposta irregularidade consistente na 

ausência de repasse do reajuste anual do FUNDEB, desde sua implantação até os dias atuais, no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001728/2016-62 em inquérito civil, determinando: 

1.Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: “apurar suposta irregularidade consistente na ausência 

de repasse do reajuste anual do FUNDEB, desde sua implantação até os dias atuais, no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco”; 
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2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Erasmo José da Silva Neto, ocupante do cargo de Técnico 

Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar como Secretário, 

em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 3º Ofício da Tutela Coletiva; 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 1ª CCR, inclusive por 

meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução 

nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

 No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria 

deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

Cumpra-se. 

 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 13002| 

PORTARIA Nº 76, DE 11 DE ABRIL DE 2017 

 

Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.002706/2016-10 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 

Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, CF e 2º, Lei 

Complementar n. 75/93); e II – promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, e alíneas, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 1º da Resolução 

CSMPF n. 87/2006); 

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 

Considerando a necessidade de prosseguir apurando a notícia de para apurar notícia de possível construção de casa de veraneio (em 

alvenaria) numa área de restinga e dentro da linha de preamar, onde havia uma caiçara de pescadores, na Rua Doutor Carlos Luís de Freitas, em Bairro 

Novo, no Município de Itamaracá/PE; 

RESOLVE DETERMINAR: 

I. A conversão do Procedimento Preparatório n. 1.26.000.002706/2016-10 em Inquérito Civil (área temática “Meio Ambiente”) tendo 

por objeto “apurar notícia de suposta construção de casa de veraneio (em alvenaria) numa área de restinga e dentro da linha de preamar, onde havia uma 
caiçara de pescadores, na Rua Doutor Carlos Luís de Freitas, em Bairro Novo, no Município de Itamaracá/PE”; 

II. A autuação da presente portaria em conjunto com o procedimento em referência, bem como a remessa de cópia deste ato para fins 

de publicação, nos termos do art. 5º, VI, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF n. 87/2006; e 

III. A comunicação do presente ato à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Recife, 11 de abril de 2017. 

 

MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 483| 

PORTARIA Nº 27, DE 19 DE ABRIL DE 2017  

 

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

da CF e art. 7º, I, da LC 75/1993, e Lei nº 8.429/1992  e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006;  

Considerando que são princípios norteadores da administração pública a legalidade , a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e 

a eficiência, previstos no art.37, caput da Constituição da República;  

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o art.127, da Constituição;  

Considerando a Notícia de Fato nº 1.27.005.000001/2017-61, instaurada a partir de declínio de atribuição de inquérito civil instaurado 

pela Promotoria de Cristino Castro, no qual se apura algumas irregularidades nas licitações envolvendo abastecimento de veículos, locações de 

equipamentos e serviços e lavagens de veículos oficiais com recursos do Fundeb no exercício de 2015;  

 Resolve Instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar supostas irregularidades nas licitações envolvendo abastecimento de 

veículos, locações de equipamentos e serviços e lavagens de veículos oficiais com recursos do Fundeb no exercício de 2015;  

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:  

i) que a Secretária deste Gabinete providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, bem como, em até dez dias, a comunicação daquele órgão desta instauração, acompanhada de 

solicitação para publicação eletrônica desta Portaria; e 

ii) que seja expedido ofício ao TCE, requisitando cópia do processo de prestação de contas da prefeitura de Cristino Castro, exercício 

2015. 

 

HUMBERTO DE AGUIAR JÚNIOR 

Procurador da República. 
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##ÚNICO: | EXTRA-PI - 488| 

PORTARIA Nº 28, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

O Ministério Público Federal, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, da CF e art. 

7º, I, da LC 75/1993, e Lei nº 8.429/1992  e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006;  

Considerando que são princípios norteadores da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e 

a eficiência, previstos no art.37, caput da Constituição da República;  

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o art.127, da Constituição;  

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001242/2016-97, instaurada a partir de representação de cidadão em que 

relata atraso na merenda escolar e ausência de repasse à União de contribuições previdenciárias recolhidas de servidores no ano de 2016; 

 Resolve Instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar suposto atraso na merenda escolar e ausência de repasse à União de 

contribuições previdenciárias recolhidas de servidores no ano de 2016 no município de Barreiras do Piauí. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:  

i) que a Secretária deste Gabinete providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, bem como, em até dez dias, a comunicação daquele órgão desta instauração, acompanhada de 

solicitação para publicação eletrônica desta Portaria; e 

ii) que seja extraída da base de dados do FNDE os pareceres do Conselho de Alimentação Escolar de Barreiras do Piauí, referente ao 

ano de 2016; 

iii) que seja oficiado ao município, requisitando informações sobre se procede a alegação de falta/atraso de merenda escolar no 

Colégio Municipal Daniel Maciel Louzeiro no ano de 2016 e quais os motivos; o nome e dados do diretor(a)  da referida escola; a composição do 

Conselho de Alimentação Escolar no ano de 2016 e 2017 e os respectivos pareceres; 

iv) quanto à alegação de não repasse à União de contribuições previdenciárias recolhidas de servidores, que pode configurar crime 

de apropriação indébita previdenciária, se procede a alegação de não repasse em 2016, quais as justificativas para tanto, devidamente comprovada; se a 

situação foi regularizada mediante o pagamento ou adesão do município a programas de parcelamento do governo federal.   

 

HUMBERTO DE AGUIAR JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1878| 

PORTARIA Nº 5, DE 2 DE MARÇO DE 2017 
 

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

(art. 129, III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) e ainda: 

CONSIDERANDO ser atribuição 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 CR/88); 

CONSIDERANDO que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro 

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”, na forma do §1º, do 

artigo 216 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do patrimônio cultural brasileiro, nos termos 

do art. 129, III, da Constituição da República e art. 5º, III, “c” da LC 75/1993; 

CONSIDERANDO que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei, por força do § 4º do artigo 216 da 

Constituição da República; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório nº 1.30.020.000416/2014-17, instaurado para apurar possíveis danos em razão da 
demolição de edificação situada na Estação Ferroviária de Jororó, patrimônio protegido culturalmente; 

CONSIDERANDO que segundo as informações colhidas junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Magé, não existe 
tombamento do imóvel em nenhum dos órgãos protetores do patrimônio histórico; 

CONSIDERANDO a informação obtida junto ao conselho Municipal de Política Cultural de Magé, no sentido de que a Parada de 

Trens de Jororó foi reconhecida como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, ao ser incluído no Inventário de Bens Culturais do Município de 

Magé, organizado pela FUNDREM, em 1984;  

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o procedimento preparatório 

nº 1.30.020.000416/2014-17 em inquérito civil, destinado a apurar possíveis danos ao patrimônio histórico e cultural em Magé, decorrente da demolição 

de edificação situada na Estação Ferroviária de Jororó (antiga Estação Augusto Vieira).  

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO” 

o seguinte: 

Assunto: “Apurar suposto dano ao patrimônio histórico cultural em Magé/RJ, em virtude de demolição de edificação situada na 
Estação Ferroviária de Jororó (antiga Estação Augusto Vieira)”. 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 

87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 4ª CCR, cientificando-a da instauração do presente inquérito 
civil. Promover as publicações regulares.  

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, aguardar resposta ao ofício expedido. 

 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3017| 

PORTARIA Nº 17, DE 6 DE ABRIL DE 2017 

 

Interessado(s): Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – 

CREMERJ; Escola Asbamtho e Ministério da Educação. Ementa: “INQUÉRITO 

CIVIL – CONSUMIDOR – Notícia de possível oferta de curso superior de 

Medicina Chinesa sem a devida autorização do Ministério da Educação pela 

Escola Asbamtho,  localizada nas dependências do Colégio Santa Catarina, 

situado na rua Montecaseros, Centro, Petrópolis/RJ, tendo por emissora dos 

diplomas a faculdade de Ciências de Wenceslau Braz do Paraná – FACIBRA.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar nº 

75/93 e artigo 2º, § 4° da Resolução n° 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

CONSIDERANDO a notícia de irregularidades no que tange à acessibilidade na Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Do 

Imperador, nº 153, Petrópolis/RJ, tendo em vista que o único elevador da agência está sem funcionar há mais de um mês; 

Em observância aos termos da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e dos artigos 2º, §§ 4º e 7º da 

Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVE CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 

1.30.007.000250/2016-61 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de prosseguir na apuração dos fatos, determinando, desde logo, a adoção das 
providências seguintes: 

1. autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 

2. comunique-se à 3ª CCR; 

3. retifique-se o sistema ÚNICO, bem como o rosto dos autos; 

Após cumpridas as determinações, venham os autos conclusos para novas deliberações. 

 

CHARLES STEVAN DA MOA PESSOA 

Procurador Da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3016| 

PORTARIA Nº 20, DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

Interessado(s): Concelho de Alimentação Escolar de Petrópolis; Maria Francelina 

Fragoso da Silva, Eduardo Pereira de Azevedo, Liceu Municipal Prefeito 

Cordolino Ambrósio e Escola Municipal Professora Maria Campos. Ementa: 

“INQUÉRITO CIVIL – EDUCAÇÃO – Notícia de possível descarte irregular de 

gêneros alimentícios no início do ano letivo de 2015 pela Escola Liceu Municipal 

Prefeito Cordolino Ambrósio bem como pela E.M. Maria Campos. Necessidade 

de apurar a  omissão na entrega do Mapa de Alimentação Escolar pelas referidas 

unidades escolares desde o ano de 2013.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar nº 

75/93 e artigo 2º, § 4° da Resolução n° 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

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

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

CONSIDERANDO a notícia de irregularidades no que tange à acessibilidade na Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Do 
Imperador, nº 153, Petrópolis/RJ, tendo em vista que o único elevador da agência está sem funcionar há mais de um mês; 

Em observância aos termos da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e dos artigos 2º, §§ 4º e 7º da 

Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVE CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 

1.30.007.000205/2016-14 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de prosseguir na apuração dos fatos, determinando, desde logo, a adoção das 
providências seguintes: 

1. autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 

2. comunique-se à PFDC; 
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3. retifique-se o sistema ÚNICO, bem como o rosto dos autos; 

Após cumpridas as determinações, venham os autos conclusos para novas deliberações. 

 

CHARLES STEVAN DA MOA PESSOA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2391| 

PORTARIA Nº 26, DE 19 DE ABRIL 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, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000466/2016-46 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO CONTRA A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. RECLAMAÇÃO NOTICIANDO 

POSSÍVEIS PROBLEMAS EM UM DOS PRÉDIOS DA FACULDADE DE DIREITO: MÁ CONSERVAÇÃO, PRECARIEDADE DO SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO, INFILTRAÇÃO NAS SALAS DE AULA, RACHADURAS QUE PODEM COMPROMETER A ESTRUTURA DO PRÉDIO. 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

WANDERLEY SANAN DANTAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3906| 

PORTARIA Nº 36, DE 11 DE ABRIL DE 2017 

 

Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000482/2016-08. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de apuração de supostas irregularidades na concessão de crédito pela Caixa 

Econômica Federal, através do Programa Minha Casa Minha Vida, para a construção de empreendimentos habitacionais, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000482/2016-08 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: 

“PATRIMÔNIO PÚBLICO RESIDUAL - Apurar supostas irregularidades na concessão de crédito pela Caixa Econômica Federal, através do Programa 

Minha Casa Minha Vida, para a construção de empreendimentos habitacionais nos municípios de Japeri, Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu -  PMCMV” 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 25125| 

PORTARIA Nº 152, DE 11 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 

Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar  75/93; 

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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e 

art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se encerrou 

em relação ao Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000988/2016-88; 

CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório foi instaurado para apurar possíveis irregularidades relativas à 

contratação das pessoas jurídicas DSM e R.V. ÍMOLA por parte do Laboratório Farmacêutico da Marinha;  

CONSIDERANDO que há necessidade de se prosseguir na instrução do presente apuratório de modo a averiguar a possível prática 

de ato de improbidade administrativa; 

DELIBERA POR:  
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1. converter o referido procedimento preparatório em Inquérito Civil, adotando-se a seguinte ementa: “Núcleo de Combate à 

Corrupção. Inquérito Civil nº 1.30.001.000988/2016-88. Improbidade Administrativa. Objeto de apuração: possíveis irregularidades relativas à 

contratação das pessoas jurídicas DSM e R.V. ÍMOLA por parte do Laboratório Farmacêutico da Marinha. Contratos nº  63071.000018/2009-34 e  

63071.000418/2014-15.  

2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 (um) 

ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por 

meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação no 

Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato; 

4.  determinar o cumprimento das determinações contidas no despacho datado de 11/04/2017.  

 

TATIANA POLLO FLORES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 25256| 

PORTARIA Nº 153, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que este subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei 7347/85; e 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003829/2016-35 instaurado no Ministério Público Federal com o fim de 

apurar o processamento de regularização fundiária do Conjunto Habitacional Mendes de Moraes, conhecido como “Pedregulho”, localizado na Rua 

Marechal Jardim, nº 450, São Cristovão, Rio de Janeiro/RJ, edificado em área de propriedade da União; 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003829/2016-35 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 

Desta forma, determina as seguintes diligências: 

1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se à d. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3) Oficie-se à SPU solicitando o envio dos anexos e do quadro demonstrativo dos últimos trâmites do processo junto à SMU 

mencionados no Ofício nº 77694/2016-MP, face não terem sido encaminhados com o mesmo. Ainda, que encaminhe cópia do processo administrativo 

nº 01680-011614/8153 e informe se existe uma plataforma virtual pela qual este Órgão possa acompanhar o seu andamento; 

4) Acautelem-se os autos na Divisão Cível Extrajudicial por 60 dias, ou até a chegada da resposta solicitada. 

 

DANIELLA D. A. SUEIRA T. PIZA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 25529| 

PORTARIA Nº 155, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

(Converte o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.004437/2016-93 em 

Inquérito Civil) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é Instituição destinada à “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, tendo, entre suas funções constitucionais, as de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” e de “promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (Constituição da República, 

artigos 127 e 129, incisos II e III). 

Compete ainda ao Ministério Público Federal, considerados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade, zelar pelo efetivo respeito, pelos Poderes da União e pelos serviços de relevância pública, aos princípios constitucionais relativos à finanças 

públicas e à seguridade social, bem como defender o patrimônio público e social e os direitos e interesses coletivos (Lei Complementar nº 75/93, artigo 

5º, incisos I, alínea h, II, alíneas b e d, III, alíneas b e e, e V). 

Os Ofícios da Área da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Rio de Janeiro têm suas atribuições fixadas no art. 29 da 

Portaria PR-RJ nº 578/14 (na redação dada pela Portaria nº 1320/14). 

O Conselho Superior do Ministério Público Federal editou a Resolução nº 106/10 unificando, no âmbito do MPF, as normas 

disciplinadoras do Inquérito Civil antes divididas entre a Resolução nº 87/06, do próprio CSMPF, e a Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

A nova Resolução altera a redação do artigo 4º da Resolução CSMPF nº 87/06 e determina que, caso não haja nos autos do 

procedimento elementos que permitam a adoção imediata de qualquer das medidas previstas no caput do mesmo artigo, o Procurador oficiante poderá, 

no prazo máximo de 180 dias, realizar diligências. Findo o prazo, impõe-se o ajuizamento de ação civil, o arquivamento do procedimento ou sua conversão 

em inquérito civil. 

O Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004437/2016-93 foi instaurado nesta Unidade há mais de 180 dias a partir de Representação 

que reportou suposta demora injustificada da Receita Federal na apreciação de requerimento referente ao falecido pai do Representante. 

Apesar das diversas providências e diligências já empreendidas nos autos, verifica-se ainda não ser possível o ajuizamento de ação 

civil ou, por outro lado, a promoção de arquivamento do feito. Impõe-se, desta forma, sua regularização formal, para atendimento às determinações da 

Resolução CSMPF nº 106/10. 

Diante disso, determino a CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, mantendo-se sua atual 

Ementa. 

Autue-se e publique-se esta Portaria de conversão. 
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Comunique-se à Colenda 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

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

 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3554| 

EXTRATO TERMO ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TAC Nº 1 - CELEBRADO EM 09/10/2015 

 

Procedimento administrativo 1.30.010.000422/2015-66, referente ao desenvolvimento de ações em atendimento à condicionante 

específica 2.1 da Autorização para o Licenciamento Ambiental 11/2012/ICMBio-Sede – Retificação 01 de 27/01/2015.  PARTES: O INSTITUTO 

CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, autarquia federal, criada pela Lei no 11.516, de 28 de agosto de 2007, 

com sede na EQSW 103/104/ Complexo Administrativo do Sudoeste Bloco C - Brasília/DF, com jurisdição em todo o Território Nacional, inscrita no 

CNPJ nº 08.829.974/0001-94, vinculada ao MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE- MMA,  neste ato representado pela Coordenadora Regional-CR8, 

ANDRÉA DE NÓBREGA RIBEIRO  brasileira, solteira, residente e domiciliada em Rio de Janeiro, portadora da cédula de identidade nº. 05624760-4, 

inscrita no CPF/MF sob nº. 847.102.097-15, nomeada pela Portaria do ICMBio, nº 091/2015 de 20 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial da 

União em 23 de fevereiro de 2015, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 1º, da Portaria nº 84, de 4 de novembro de 2008, publicada no Diário 

Oficial da União de nº 215, Seção 1, fls. 109, de 5 de novembro de 2008;  LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - LTTE, 

concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão n. 020/2011-ANEEL, celebrado com a 

União, representada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL outorgada pelo Decreto nº 4932, de 20/12/2003, responsável pela implantação, 

manutenção e operação das Linhas de Transmissão 500 kV Taubaté – Nova Iguaçu, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.14.395.590/0001-03, estabelecida na 

Avenida Marechal Câmara, n° 160, sala 1813, município do Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada por seu Diretor Geral designado na forma do seu 

Contrato Social, EVANDRO CAVALCANTI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, sito a Av. Nossa Senhora de 

Copacabana, 481/1002, Bairro Copacabana,  Rio de Janeiro, RJ, portador da cédula de identidade nº 11948847/IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº. 

018.261.527-84; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPF, neste ato representado pela Procuradora da República do Município de Volta Redonda, 

MARCELA HARUMI TAKAHASHI PEREIRA BIAGIOLI; e  o MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda, RJ, CNPJ/MF n° 32.512.501/0001-43, neste ato representado  pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, ANTÔNIO FRANCISCO NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o n. 654.177.047-68. OBJETO: O presente termo 

aditivo visa promover atualização das ações de reflorestamento, com alterações no Projeto de Reflorestamento original, bem como nos respectivos anexos 

2 (lista de espécies da flora) e 3 (cronograma). 

 

JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 9251| 

PORTARIA Nº 96, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, no exercício das atribuições legais que foram conferidas pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015, RESOLVE: 

Art. 1º – Designar a Procuradora da República CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA para atuar, no período de 

17/04/17 a 20/04/17, junto à Vara da Justiça Federal em Caicó/RN. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador-Chefe Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1160| 

PORTARIA Nº 4, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

Conversão do Procedimento Preparatório nº  1.29.009.000434/2016-21 em 

Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, II e III, da CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do 

CNMP, e: 

Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 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, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para tanto; 

Considerando o Procedimento Preparatório nº  1.29.009.000434/2016-21, instaurado com o objetivo de apurar possível ocupação 

irregular do lote 32 do assentamento São Joaquim, neste município, bem como eventual omissão do INCRA em relação à referida irregularidade; 

Considerando, ainda, que em 16 de abril de 2017, ocorreu o vencimento do prazo máximo para tramitação do expediente supracitado; 

DETERMINO a conversão do presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) em INQUÉRITO CIVIL (IC), com o seguinte 

objeto: apurar possível ocupação irregular do lote 32 do assentamento São Joaquim, neste município, bem como eventual omissão do INCRA em relação 

à referida irregularidade; 
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AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de cópia do presente ato à 1ª CCR 

– Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral- via Sistema Único; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do 

art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do 

CNMP). 

Tendo em vista que está pendente a resposta ao Ofício nº 156/2017/GAB2/PRRS-SL (fl. 28), com a resposta, ou decorrido o prazo, 

voltem conclusos. 

 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1135| 

PORTARIA Nº 7, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. Objeto: Apurar a regular execução 

do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos pela ALL – América Latina 

Logística Malha Sul S.A.; Tema: Revogação/Concessão de Licença Ambiental 

(Meio Ambiente/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO). Câmara/PFDC: 4ª Câmara – Meio Ambiente e Patrimônio 

Cultural. PP originário: 1.29.010.000169/2016-42 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República firmatário, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o teor do ofício nº 5256/2016, oriundo do 23º Ofício Ambiental da PR/RS, que encaminha cópia integral do PP 

1.34.001.001843/2016-55, inaugurado no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, para averiguar a regular execução do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos decorrente da Licença de Operação IBAMA nº 888/2009 concedida à América Latina Logística Malha Sul S.A. 

(CNPJs 01.258.944/0005-50 e 01.258.944/0042-02), relativa à operação da malha ferroviária no Estado do RS; 

CONSIDERANDO a documentação contida no Procedimento Preparatório n.º 1.29.010.000169/2016-42; 

CONSIDERANDO que a instauração do procedimento se deu com a finalidade de apurar a regular execução do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos pela ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A.; 

CONSIDERANDO que a manifestação juntada nas fls. 14-20, referente ao Inquérito Civil 1.34.001.009440/2010-69, demostra 

preocupação do manifestante em razão de a empresa Rumo – ALL estar “reiteradamente descumprindo várias condicionantes essenciais para o regular 

funcionamento de seus empreendimentos, entre elas a que trata da apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)”, constante das 
licenças ambientais especificadas no documento; 

CONSIDERANDO que na Licença de Operação nº 888/2009 foram mencionados dois pontos que, em tese, não estariam sendo 

cumpridos pela concessionária, quais sejam: 3.1.5 Programa de Substituição Gradativa dos Dormentes de madeira por dormentes de materiais alternativos 
com menor impacto ambiental associado; e 3.1.10 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (fl. 19); 

CONSIDERANDO que a Concessionária Rumo – ALL afirmou que o programa executado pela empresa encontra-se apto tanto para 

atender as condicionantes ambientais de regularização da licença de operação da malha, quanto aos requisitos legais e normativos. Além disso, salientou 

seguir estritos procedimentos de gestão para controle de resíduos sólidos e destino de dormentes utilizados. 

CONSIDERANDO que o IBAMA/RS informou que a demanda ministerial foi redirecionada à Diretoria de Licenciamento em 

Brasília – DILIC/SEDE (fls. 45 e 46), e que, a referida Diretoria salientou que devido ao grande acúmulo de demandas pela equipe responsável pelo 

acompanhamento do licenciamento, não analisou os materiais necessários para embasar suas conclusões (fl. 48), solicitando dilação de prazo para fornecer 
a resposta a esta Procuradoria (fls. 57-59); 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações que visam apurar a regular execução do Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos pela ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A.;  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público e social e dos interesses 

individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor (artigo 129, inciso III, da Constituição da República, e artigos 5º, inciso III, alínea b, e 6º, inciso VII, alíneas b e c, da Lei Complementar nº 
75/93); 

CONSIDERANDO que por força do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 5º, inciso III, alínea "b", e 6º, inciso 

VII, alínea “b”, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, é função institucional do Ministério Público Federal fiscalizar e promover a 
defesa do patrimônio cultural, público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO, também, ser atribuição do Ministério Público instaurar Inquérito Civil ou requisitar, de qualquer organismo 

público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, com o objetivo de esclarecer, solucionar ou aclarar fatos a respeito de interesse, direito 

ou bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 129 da CF e art. 8°, § 1° da Lei 7.347/85);  

CONSIDERANDO com supedâneo no art. 4º, § 4º, da resolução n.º 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, bem como no art. 2º, § 7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, os quais, em relação aos prazos do 

Procedimento Preparatório, indicam que escoado o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, o membro do Ministério Público promoverá 
seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar a regular execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos pela ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A.; 

Diante do exposto, DETERMINO:  

a) a autuação do Procedimento Preparatório n.º 1.29.010.000169/2016-42, juntamente com esta Portaria, e o registro próprio no 

sistema; 

b) a remessa de cópia desta Portaria à Câmara correspondente, via sistema Único, para fins de publicação na imprensa oficial; 
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c) a designação dos servidores e estagiários lotados na SOTC desta Procuradoria para secretariarem o presente feito, sem necessidade 

de assinatura de termo de compromisso; 

d) após retornem os autos conclusos, a fim de subsidiar ulteriores providências.  

 

OSMAR VERONESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 375| 

PORTARIA Nº 13, DE 5 DE ABRIL 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 é direito de todos e dever do Estado a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado (CRFB, art. 

225); 

CONSIDERANDO os problemas apontados nestes autos, referentes ao abastecimento de água na Aldeia Aeroporto em Iraí, já estão 

em grande parte sanados,  sendo necessário, contudo, apurar se as ações remanescentes, pactuadas pela PRM-Passo Fundo, foram de fato cumpridas; 

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 as condições do abastecimento de água na Aldeia Aeroporto em Iraí.” 

Para tanto, determina-se: 

I. seja esta Portaria autuada no início dos autos do expediente; 

II. a comunicação da instauração do inquérito civil à 6CCR (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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1094| 

PORTARIA N° 13, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

Procedimento Preparatório 1.29.001.000164/2016-29. TUTELA COLETIVA. 

Objeto: Averiguar possível dano ao meio ambiente e às lavouras de sementes 

oriundo da utilização de agrotóxicos no interior de assentamentos no município 

de Candiota/RS.  Tema: 4ª CCR – Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio 

Cultural. Data da Instauração: 20/10/2016 

 

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

(artigo 129, IX, da Constituição Federal), legais (artigos 5º, VI, 8º, I a IX da Lei Complementar n. 75/93) e regulamentares (artigos 2º, II, 4º, II e 5º da 

Resolução CSMPF n. 87/2010) e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 

Complementar nº 75/93); 

 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 difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 

da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 5694/2016, oriundo da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul - NUMAPAC, 

o qual traz indagações acerca de possível uso exacerbado de agrotóxicos em assentamentos no Município de Candiota/RS, gerando danos ao meio 

ambiente; 

CONSIDERANDO a existência de possíveis danos ocasionados em área de titularidade da União, por contaminação de lavouras de 

sementes agroecológicas e certificadas, o aparecimento de noas pragas e a morte de abelhas principais pulverizadoras das plantações em assentamentos 

localizados no Município de Candiota, coordenados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apuração dos fatos. 

Resolve INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª CCR do MPF, de acordo com o objeto em epígrafe. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração à 4ª CCR pelo Único; 

PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. 
 

AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1829| 

PORTARIA Nº 20, DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, em face do 

disposto no inciso I e §1º do artigo 2º da Resolução do CSMPF nº 87/2006, alterada pelas Resoluções 106/2010, 108/2010 e 121/2011, todas do CSMPF, 

e; 

Considerando o Ofício-circular nº 16/2015/PGR/5ª CCR/MPF, acostado aos autos do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15, o 

qual informou sobre o Projeto do Ranking Nacional dos Portais da Transparência, que consistia em avaliar os portais da transparência dos 5.570 

municípios e 27 estados brasileiros, possibilitando a alimentação de uma base de dados no endereço da intranet rankingdatransparencia.mpf.mp.br a fim 

de avaliar a transparência das gestões públicas municipais e gerar recomendações customizadas de acordo com as respostas dadas no questionário presente 

nesse sítio eletrônico; 

Considerando que em avaliação realizada no dia 1º de outubro de 2015 verificou-se a existência de irregularidades no portal da 

transparência do Município de Jacutinga; 

Considerando que nos autos do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15 foi expedida a Recomendação nº 29/2015 ao Município 

de Jacutinga apontando as mudanças que deveriam ser realizadas no portal da transparência para adequá-lo com o disposto na legislação; 

Considerando que ainda restam pendências a serem sanadas no site daquele município;  

Considerando a necessidade de fiscalizar o cumprimento das Leis Complementares 101/2000 e 131/2009, da Lei 12.527/2011 e do 

Decreto 7.185/2010, que disciplinam o regime de transparência a ser obedecido por todos os entes públicos; 

Considerando que já se escoou a vacatio legis para que todos os Municípios e Estados cumpram as citadas leis;  

Considerando que a Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, por mandamento constitucional, 

obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput); 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso 

II e III, 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; bem como promover o inquérito civil, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 

competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 

notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n. 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV 

e VII);  

RESOLVE, com fundamento no art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do 

Conselho Superior do MPF, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1. Registro e autuação, pelo Setor Administrativo, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 5º Câmara Coordenação e Revisão, registrando-se como seu objeto “apurar a adequação do portal da transparência do 

Município de Jacutinga, em especial quanto ao cumprimento da Lei 12.527 (Lei de Acesso à Informação), da Lei Complementar 131/2009 (Lei da 

Transparência) e suas modificações implementadas na Lei Complementar 101/2000.” 

2. Afixação da presente Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Município de Erechim (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007).  

3. Comunicação à 5º CCR da instauração do presente ICP e a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal 

(Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 16, § 1º, inc. I). 

4. Como providência inicial, requisite-se ao Município de Jacutinga que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se seu Portal 

Transparência apresenta as informações verificadas como ausentes na Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15. Em 

caso positivo, requisite-se que envie print da tela constando os itens indicados. Em caso negativo, que justifique a ausência das informações destacadas, 

apresentando, também, cronograma para correção. 

 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1830| 

PORTARIA Nº 21, DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, em face do 

disposto no inciso I e §1º do artigo 2º da Resolução do CSMPF nº 87/2006, alterada pelas Resoluções 106/2010, 108/2010 e 121/2011, todas do CSMPF, 

e; 

Considerando o Ofício-circular nº 16/2015/PGR/5ª CCR/MPF, acostado aos autos do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15, o 

qual informou sobre o Projeto do Ranking Nacional dos Portais da Transparência, que consistia em avaliar os portais da transparência dos 5.570 

municípios e 27 estados brasileiros, possibilitando a alimentação de uma base de dados no endereço da intranet rankingdatransparencia.mpf.mp.br a fim 

de avaliar a transparência das gestões públicas municipais e gerar recomendações customizadas de acordo com as respostas dadas no questionário presente 

nesse sítio eletrônico; 

Considerando que em avaliação realizada no dia 25 de setembro de 2015 verificou-se a existência de irregularidades no portal da 

transparência do Município de Marcelino Ramos; 

Considerando que nos autos do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15 foi expedida a Recomendação nº 31/2015 ao Município 

de Marcelino Ramos apontando as mudanças que deveriam ser realizadas no portal da transparência para adequá-lo com o disposto na legislação; 

Considerando que ainda restam pendências a serem sanadas no site daquele município;  

Considerando a necessidade de fiscalizar o cumprimento das Leis Complementares 101/2000 e 131/2009, da Lei 12.527/2011 e do 

Decreto 7.185/2010, que disciplinam o regime de transparência a ser obedecido por todos os entes públicos; 

Considerando que já se escoou a vacatio legis para que todos os Municípios e Estados cumpram as citadas leis;  
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Considerando que a Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, por mandamento constitucional, 

obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput); 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso 

II e III, 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; bem como promover o inquérito civil, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 

competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 

notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n. 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV 

e VII);  

RESOLVE, com fundamento no art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do 

Conselho Superior do MPF, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1. Registro e autuação, pelo Setor Administrativo, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 5º Câmara Coordenação e Revisão, registrando-se como seu objeto “apurar a adequação do portal da transparência do 

Município de Marcelino Ramos, em especial quanto ao cumprimento da Lei 12.527 (Lei de Acesso à Informação), da Lei Complementar 131/2009 (Lei 

da Transparência) e suas modificações implementadas na Lei Complementar 101/2000.” 

2. Afixação da presente Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Município de Erechim (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007).  

3. Comunicação à 5º CCR da instauração do presente ICP e a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal 

(Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 16, § 1º, inc. I).  

4. Como providência inicial, requisite-se ao Município de Marcelino Ramos que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se seu Portal 

Transparência apresenta as informações verificadas como ausentes na Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15. Em 

caso positivo, requisite-se que envie print da tela constando os itens indicados. Em caso negativo, que justifique a ausência das informações destacadas, 

apresentando, também, cronograma para correção. 

 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1831| 

PORTARIA Nº 22, DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, em face do 

disposto no inciso I e §1º do artigo 2º da Resolução do CSMPF nº 87/2006, alterada pelas Resoluções 106/2010, 108/2010 e 121/2011, todas do CSMPF, 

e; 

Considerando o Ofício-circular nº 16/2015/PGR/5ª CCR/MPF, acostado aos autos do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15, o 

qual informou sobre o Projeto do Ranking Nacional dos Portais da Transparência, que consistia em avaliar os portais da transparência dos 5.570 

municípios e 27 estados brasileiros, possibilitando a alimentação de uma base de dados no endereço da intranet rankingdatransparencia.mpf.mp.br a fim 

de avaliar a transparência das gestões públicas municipais e gerar recomendações customizadas de acordo com as respostas dadas no questionário presente 

nesse sítio eletrônico; 

Considerando que em avaliação realizada no dia 28 de setembro de 2015 verificou-se a existência de irregularidades no portal da 

transparência do Município de Mariano Moro; 

Considerando que nos autos do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15 foi expedida a Recomendação nº 32/2015 ao Município 

de Mariano Moro apontando as mudanças que deveriam ser realizadas no portal da transparência para adequá-lo com o disposto na legislação; 

Considerando que ainda restam pendências a serem sanadas no site daquele município;  

Considerando a necessidade de fiscalizar o cumprimento das Leis Complementares 101/2000 e 131/2009, da Lei 12.527/2011 e do 

Decreto 7.185/2010, que disciplinam o regime de transparência a ser obedecido por todos os entes públicos; 

Considerando que já se escoou a vacatio legis para que todos os Municípios e Estados cumpram as citadas leis;  

Considerando que a Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, por mandamento constitucional, 

obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput); 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso 

II e III, 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; bem como promover o inquérito civil, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 

competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 

notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n. 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV 

e VII);  

RESOLVE, com fundamento no art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do 

Conselho Superior do MPF, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1. Registro e autuação, pelo Setor Administrativo, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 5º Câmara Coordenação e Revisão, registrando-se como seu objeto “apurar a adequação do portal da transparência do 

Município de Mariano Moro, em especial quanto ao cumprimento da Lei 12.527 (Lei de Acesso à Informação), da Lei Complementar 131/2009 (Lei da 

Transparência) e suas modificações implementadas na Lei Complementar 101/2000.” 

2. Afixação da presente Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Município de Erechim (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007).  



DMPF-e Nº 73/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 19 de abril de 2017 Publicação: quinta-feira, 20 de abril de 2017 43 

 

 

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. 

 

3. Comunicação à 5º CCR da instauração do presente ICP e a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal 

(Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 16, § 1º, inc. I).  

4. Como providência inicial, requisite-se ao Município de Mariano Moro que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se seu Portal 

Transparência apresenta as informações verificadas como ausentes na Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 1.29.018.000260/2015-15. Em 

caso positivo, requisite-se que envie print da tela constando os itens indicados. Em caso negativo, que justifique a ausência das informações destacadas, 

apresentando, também, cronograma para correção. 

Erechim/RS, 05 de abril de 2017. 

 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 13233| 

PORTARIA Nº 91, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

Instaura o Inquérito Civil n. 1.29.000.003351/2016-74 

 

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

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

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 Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” 

e “d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 
5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93);  

CONSIDERANDO o direito constitucional à Previdência Social (art. 6º, caput, da Constituição Federal), bem como o caráter 

alimentar das prestações previdenciárias; 

CONSIDERANDO as informações constantes dos autos de demora de quase dois anos para análise de pedido de revisão de benefício 
feito na Agência da Previdência Social em Taquari/RS; 

CONSIDERANDO a necessidade de se aguardar por resposta a ofício expedido à Agência da Previdência Social em Taquari/RS; 

CONVERTA-SE o Procedimento Preparatório nº 1.29.000.003351/2016-74 em INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto: apurar 

os motivos da demora na análise de pedido de revisão de benefício feito na Agência da Previdência Social em Taquari/RS e a possibilidade de outros 
segurados estarem expostos à mesma situação. 

Permaneçam os autos no aguardo de resposta a ofício expedido à APS Taquari. 

 

ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 13250| 

PORTARIA Nº 92, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

Instaura o Inquérito Civil n. 1.29.000.003254/2016-81 
 

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

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, inciso  III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” 
e “d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n°  75/93);  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 
5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93);  

CONSIDERANDO que a saúde, direito indisponível de cunho social, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas, as quais visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações 
para sua promoção, proteção e recuperação (art. 6º c/c art. 196, ambos da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a representação encaminhada pelo Conselho Regional de Fisioterapia – CREFITO5 noticia possível 
manutenção de prática de exercício ilegal da fisioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre;  

CONSIDERANDO os termos do acordo firmado entre MPF e HCPA na ação civil pública nº 2008.71.00.017841-2; 

CONSIDERANDO a necessidade de aguardar-se a manifestação do Hospital de Clínicas acerca de fatos contidos no Relatório de 
Fiscalização do CREFITO; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório n° 1.29.000.003254/2016-81 em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar denúncia 

de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre. 

Permaneçam os autos no aguardo de resposta à requisição feita ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

 

ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 3364| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE ABRIL DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000396/2009-48. Assunto: Apuar as condições de 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida do Aeroporto 

Hugo Cantergiani em Caxias do Sul.  

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência (PcD) ou 

mobilidade reduzida do Aeroporto Hugo Cantergiani em Caxias do Sul.  

Antes da primeira vistoria realizada in locu, foi juntada extensa documentação instrutória, através de diversas requisições ao 

Departamento Aeroportuário do Estado RS (fls. 09/113). 

Diante da informações colhidas, com o fito de averiguar a real situação relativa às condições de acessibilidade do aeroporto, foi 

designada diligência externa para averiguação in loco (fl. 114/116), ainda que de forma não técnica, dos requisitos previstos na NBR 9050/2015 e na 

legislação pertinente, a ser realizada por servidor deste Gabinete, e acompanhado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Juntou-se às fls. 118/122 o relatório da vistoria munida com fotos, no qual ficou evidenciado que o aeroporto apresentava os seguintes 

itens no pertine a acessibilidade: i) sanitário com barra fixa no entorno da bacia sanitária; ii)  ausência de obstáculo arquitetônico capaz de impedir o 

acesso de PcD ao seu interior ou transito entre o saguão e a sala de embarque; iii) duas vagas de estacionamento reservadas e sinalizadas para PcD; iv) 

guichês adaptados ao atendimento de PcD; v) cadeiras específicas para conduzir as pessoas com deficiência até o interior da aeronave. 

  

Não obstante essas importantes constatações, estava claro ainda a ausência de alguns requisitos indispensáveis no que concerne a 

acessibilidade, sobretudo, a falta de piso tátil e de identificação de assentos destinados às PcD tanto no saguão quanto na sala de embarque. 

Nesse prospecto, objetivando exigir o atendimento desses dois itens faltantes, o Departamento Aeroportuário e o Município de Caxias 

do Sul foram instados a se manifestar quanto a execução e conclusão das obras (fls. 127/166). 

Sobreveio às fl. 168 a notícia de que instalação dos itens faltantes estava conclusa. Diante disso foi  foi determinada (fl. 169) nova 

vistoria, não técnica, in locu com a finalidade de verificar e certificar as obras realizadas 

A partir do relatório e do registro fotográfico constantes às fls. 170/173, resta evidente a comprovação da instalação dos itens 

apontados inicialmente como faltantes (piso tátil e identificação dos assentos), a teor da certidão de vistoria (fl. 170): 

“Constata-se que o piso tátil (direcional e de alerta) foi instalado desde a entrada principal do saguão (foto 02) interligando às diversas 

dependências do aeroporto, dentre outras, enfatizo o direcionamento aos guichês das companhias aéreas - área de check-in - (fotos 03 e 04), ao guichê de 

informações (foto 02), à sala de embarque (foto 04), ao sanitário adaptado (foto 04), e sinalização tátil de alerta no entorno dos obstáculos situados nas 

áreas de circulação. 

Verifica-se que foram reservados assentos identificados destinados às pessoas com deficiência tanto no saguão (foto 06) quanto na 

sala de embarque (foto 07). 

Os demais itens de acessibilidade constatado por ocasião da vistoria relatada às fls. 118/112 permanecem inalteradas.” 

Do exposto, conclui-se que o Aeroporto de Caxias do Sul dispõe de instalação que fornecem satisfatoriamente condições de 

acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Evidentemente, a partir dos registros fotográficos juntados, que existem melhorias a serem feitas, a título de exemplo cito a instalação 

de barra fixa no entorno do lavatório do banheiro adaptado, porém, essa ausência, por si só, não é capaz de impedir ou causar empecilho que pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida frequentem as dependências do aeroporto na medida em que os demais itens, diga-se indispensáveis, encontram-se 

presentes. 

Assim, dos documentos colacionados neste procedimento, se depreende que este Inquérito Civil atingiu o intento de apurar e buscar 

regularizar possíveis problemáticas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Aeroporto Hugo Cantergiani em Caxias do 

Sul. 

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; 

ii.  tendo em conta que este IC foi instaurado ex officio fica prejudicada a  previsão inserta no art. 17, § 3° da Resolução CSMPF nº 

87/2010; não obstante, comunique-se ao Departamento Aeroportuário do Estado RS e à Direção do Aeroporto a presente promoção de arquivamento; 

iii. remeta-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional da PFDC na PRR4 (NAOP), para análise e homologação da presente decisão, 

nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1134| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 21 DE MARÇO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.29.010.000150/2016-04 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 5º, III, 'b', IV e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, e nos artigos 129, II e III, da 

Constituição da República, expede a presente 

RECOMENDAÇÃO 

à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Superintendência de Negócios de Habitação Norte Gaúcho/RS, com endereço na Av. Brasil 

Oeste, nº 1288 – Passo Fundo/RS, representada pelo Superintendente Executivo, Sr. Lúcio Roberto Hackenhaar,  

à Entidade Organizadora ASSOCIAÇÃO AMIGO ÍNDIO – ASSAIN, CNPJ Nº 14.198.924/0001-59, com sede na Rua Senador 

Vergueiro, nº 348 – Passo Fundo/RS, representada pela Presidente, Sra. Magali Scariot, CPF nº 439.919.760-34,   
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à empresa CMG Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ Nº 07.978.664/0001-79, com sede na Rua Bento Gonçalves, nº 521 – Passo 

Fundo/RS, representado pelo Sr. César Goulart, CPF nº 475.199.750-53, tendo em vista a não conclusão do Programa Nacional de Habitação Rural – 

PNHR, traduzido no empreendimento APF nº 0.380.474-58, com 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, localizado na Terra Indígena Inhacorá, no 

município de São Valério do Sul/RS, pelos motivos a seguir expostos.  

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

a incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a promoção do inquérito 

civil, da ação de improbidade administrativa e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º e 6º da Lei Complementar 75/93).  

Considerando que é função institucional do Ministério Público federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados constitucionalmente, segundo o art. 129, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 5º, inciso V, da 

Lei Complementar nº 75/1993.  

Considerando que no exercício de suas funções institucionais, cabe ao MPF promover diversas medidas, dentre as quais: instaurar 

inquérito civil, promover ação civil pública, ação penal, ação decorrente de improbidade administrativa, expedir notificações e recomendações, requisitas 

diligências, exames, perícias, documentos, instauração de procedimentos administrativos, etc., em face de pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas, 

inclusive suas autoridades, visando a proteção ou recuperação da integridade do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, à luz do artigo 129, incisos I ao IX, da CF, dos artigos 5º, incisos I ao VI, incisos I ao XX, e 8º, incisos I ao IX da LC nº 75/93, da 

Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.  

Considerando que a Constituição Federal estabelece que a Administração Pública, em todas as suas atividades, deve pautar-se pelos 

princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, impondo à mesma que atue em face do cidadão com equidade e isonomia, 

sem discriminação de nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, o contraditório, a ampla defesa e o recurso, nos termos dos artigos 1º, 

inciso II, 3º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXXIV e LV, e 37, caput.  

Considerando e densificando aqueles princípios constitucionais, no âmbito dos processos administrativos federais, estabelece-se, 

legalmente, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, segundo o artigo 2º, da Lei federal nº 9.784/99.  

Considerando que todos esses princípios e regras constitucionais e legais têm força normativa e se impõem cogentemente às 

prestações estatais no âmbito de programas, serviços e políticas públicas, inclusive, no Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, objeto do 

empreendimento APF nº 0.380.474-58. Cabe, portanto, ressaltar que o seu descumprimento pode caracterizar quebras dos deveres inerentes à probidade 

administrativa, cuja violação recebe do ordenamento jurídico consequências administrativas, cíveis e penais, entre as quais se ressaltam as sanções 

concernentes às responsabilizações tipificadas na Lei federal nº 8.7429/92, que cuida da repressão à improbidade administrativa.  

Considerando que o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR – foi criado pelo Governo Federal no âmbito do Programa 

Minha Casa Minha Vida, através da Lei nº 11.977/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/L11977compilado.htm), com 

objetivo de possibilitar ao agricultor familiar, trabalhador rural e comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma 

nova casa ou reformando/ampliando/concluindo uma existente (http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/programa-nacional-

habitacao-rural/Paginas/default.aspx).  

Considerando que dentre alguns requisitos exigidos pelo Programa, o beneficiário deverá fazer parte de uma Entidade Organizadora, 

que será a responsável por desenvolver atividades de planejamento, elaboração e implementação do empreendimento, providenciar a regularização da 

documentação, organização de grupos, viabilizar a contratação e acompanhar a execução do projeto. Previamente à contratação das propostas, a Entidade 

Organizadora deve ser habilitada para atuar no PNHR junto ao Ministério das Cidades. 

Considerando que o Governo Federal concede investimentos por meio de subsídios à construção e/ou reforma dos imóveis a partir 

do projeto e pré-requisitos anteriormente exigidos e aprovados por intermédio da Caixa Econômica Federal.  

Considerando que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL assinou Termo de Cooperação e Parceria com a ASSOCIAÇÃO AMIGO 

ÍNDIO – ASSAIN, no sentido de viabilizar o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR – com recursos do OGU, traduzido no empreendimento 

APF nº 0.380.474-58.  

Considerando que o objetivo do empreendimento se deu na modalidade de Aquisição de Material de Construção (Cláusula Primeira), 

em que a Entidade Organizadora ASSAIN era responsável pela construção de unidades habitacionais, cabendo à CEF fornecer informações à abertura de 

contas individuais das beneficiadas, além de atestar o cumprimento do cronograma físico-financeiro do empreendimento contratado à liberação dos 

recursos mediante a manifestação da área técnica da Caixa (Cláusula Quarta). 

Considerando que a Entidade Organizadora ASSOCIAÇÃO AMIGO ÍNDIO – ASSAIN tinha, dentre outras obrigações, de 

desenvolver as atividades de planejamento, elaboração, implementação do empreendimento, regularização da documentação, organização do grupo, 

acompanhamento da contratação e viabilização da execução do projeto, vistoriar as obras, respondendo pela fiscalização e acompanhamento da aplicação 

dos recursos, responder, sem reservas, pela execução, integridade e bom funcionamento do empreendimento e de cada uma das partes componentes, 

mesmo as realizadas sob a responsabilidade de terceiros  (Cláusula Quinta). 

Considerando que para sua efetivação, a Entidade Organizadora contratou a empresa CMG Construtora e Incorporadora Ltda., por 

meio de Contrato de Prestação de Serviços, à construção de 49 (quarenta e nove) moradias habitacionais na Reserva Indígena Inhacorá, no município de 

São Valério do Sul/RS, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco) mil reais por unidade habitacional, cujas características residenciais estavam detalhadas 

no projeto e memorial descritivo.  

Considerando que no dia 8 de julho de 2016, em reunião realizada nesta Procuradoria da República, representantes indígenas relataram 

a este subscritor irregularidades (problemas) ocorridos quando da construção de unidade habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, e que 

referidas moradias encontravam-se com rachaduras e outras anomalias.  

Considerando relato do Cacique, Sr. Adilson, que a Caixa Econômica Federal já tinha sido notificada dos problemas existentes, mas 

que nada foi resolvido. Aduziu que as obras foram intermediadas pela ONG Associação Amigo Índio.  

Considerando que em referida reunião encontrava-se presente a FUNAI, SESAI, Prefeito de São Valério do Sul e outros 

representantes indígenas, ficou ajustado que o Serviço de Saúde Indígena – SESAI – fizesse uma vistoria e relatasse os problemas realmente existentes 

nas moradias residenciais.  

Considerando e atendendo tal ajuste, a SESAI encaminhou Relatório de Vistoria nº 013.0806-RV, confirmando as informações 

prestadas pelo Cacique, destacando-se as seguintes inconsistências e/ou defeitos inerentes à construção das residências habitacionais: unidades em má 

estado de conservação, sem os tanques na área de serviço (retirados pelos próprios moradores), obstrução de tubulação de drenagem dos tanques, erros 
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grosseiros quanto à boa técnica e execução do sistema de tratamento de esgoto, não colocação de conexões adequadas em 22 das 60 unidades, pontos de 

limpeza das fossas sépticas não possuem cap para tamponamento do tubo de espera, tubulações dobradas, fuga do esgoto in natura para o solo ocasionando 

contaminação ao meio ambiente, e obstrução e diminuição da vida útil da fossa séptica. 

Considerando que a Caixa Econômica Federal, questionada, relatou que para o efetivo acompanhamento da execução das obras e à 

liberação dos recursos, eram efetuadas vistorias in loco, por amostragem em apenas 10% das unidades habitacionais, sempre que a Planilha de 

Levantamento de Serviços de responsabilidade da Entidade Organizadora (ASSAIN) apresentasse percentual de obras executado igual ou superior a 25%, 

50%, 75% e 100%, e que as demais aferições de medições e liberação de recursos eram feitas com base nos relatórios fotográficos encaminhado pela 

Entidade, ou seja, não se desincumbiu de sua responsabilidade de fiscalização e se as obras apontadas nas planilhas eram executadas de acordo com o 

projeto e memorial descritivo das unidades residenciais. 

Considerando que a Entidade Organizadora ASSAIN, também oficiada, informou que a fiscalização era exercida em duas partes: a 

Entidade Organizadora realizava a primeira para verificação da execução da obra, encaminhando relatório com Serviços Executados à Caixa Econômica 

Federal, que era responsável pela fiscalização final (segunda parte). Após essa fiscalização final é que eram liberados os valores para quitação dos serviços 

realizados. Relatou que a execução ficou a cargo da empresa CMG e os valores somente eram liberados com a fiscalização final da CEF. Com relação 

aos pontos citados no Relatório de Vistoria, afirmou que todas as unidades residenciais foram fiscalizadas com a Entidade Organizadora, a empresa 

CMG, fiscais da CEF, representantes da comissão organizadora e cada mutuário, que a recebeu individualmente após sua vistoria, não havendo como ser 

responsabilizada pela falta de conservação ou depredação das unidades após sua ocupação. Destaca, por fim, que as informações podem ser confirmadas 

junto à CEF de Santo Augusto/RS, que mantém todos os documentos pertinentes a cada projeto habitacional. 

Considerando que a empresa CMG Construtora e Incorporadora Ltda., por seu turno, deverá ser responsabilizada pelos defeitos de 

fabricação apontados no Relatório de Vistoria, consistente em problemas construtivos à boa técnica e execução do sistema de tratamento de esgoto, 

conexões de esgoto inadequadas, além de fiações elétricas inadequadas, agravando as condições para uma efetiva conclusão do projeto.  

Considerando, por fim, a necessidade de dar andamento ao presente expediente,  

RECOMENDA-SE, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, que a Caixa Econômica Federal, por 

intermédio da Superintendência de Negócios de Habitação Norte Gaúcho (Passo Fundo/RS), a Entidade Organizadora Associação Amigo Índio – 

ASSAIN – e a empresa CMG Construtora e Incorporadora Ltda., adotem as seguintes providências: 

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Superintendência de Negócios de Habitação Norte Gaúcho - Passo Fundo/RS): 1) convoque 

a Entidade Organizadora Associação Amigo Índio – ASSAIN – para que façam uma vistoria nas unidades habitacionais alcançadas pelo Empreendimento 

APF nº 0.380.474-58, adotando as medidas necessárias à conclusão das moradias de acordo com o projeto e memorial descritivo descritos no contrato 

firmado entre as partes; 2) não adotadas as medidas efetivas à conclusão do projeto, que instale Sindicância Administrativa referente ao Empreendimento 

APF Nº 0.380.474-58, no sentido de apurar as responsabilidades daqueles que não concluíram o projeto, além de identificar o(s) servidor(es) da Instituição 

Economiária responsável pela liberação dos valores sem a efetiva conclusão das obras. 

À Entidade Organizadora ASSOCIAÇÃO AMIGO ÍNDIO – ASSAIN: realize vistoria junto às unidades residenciais do 

Empreendimento APF Nº 0.380.474-58, em conjunto com a Superintendência de Negócios de Habitação Norte Gaúcho - Passo Fundo/RS, da Caixa 

Econômica Federal, identificando as irregularidades e anomalias construtivas do projeto, convocando a empresa CMG Construtora e Incorporadora Ltda, 

contratada para a construção das moradias, para que seja concluída a execução do projeto conforme contrato assinado entre as partes.  

À CMG Construtora e Incorporadora Ltda: realize vistoria com a Entidade Organizadora ASSOCIAÇÃO AMIGO ÍNDIO e Caixa 

Econômica Federal (Superintendência de Negócios de Habitação Norte Gaúcho - Passo Fundo/RS), identificando as anomalias construtivas do projeto, 

corrigindo os defeitos/problemas construtivos à boa técnica e execução do sistema de tratamento de esgoto, conexões de esgoto e fiações elétricas 

inadequadas. 

PRAZO: nos termos do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL fixa o prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da presente, para que sejam prestadas informações acerca das providências adotadas em virtude desta 

recomendação.  

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: a presente medida cientifica e constitui em mora os seus destinatários acerca das providências 

solicitadas, ensejando a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em caso de não atendimento. 

Remeta-se cópia desta Recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, atuando na área de Patrimônio Público e 

Social, bem como à Caixa Econômica Federal (Superintendência de Negócios de Habitação Norte Gaúcho, em Passo Fundo/RS), à Entidade Organizadora 

Associação Amigo Índio – ASSAIN – e a empresa CMG Construtora e Incorporadora Ltda., para ciência. 

Atenciosamente,  

 

OSMAR VERONESE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2760| 

PORTARIA Nº 21, DE 7 DE ABRIL DE 2017. 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII, e 7º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar nº 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/2007; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas visando à recuperação do dano ambiental em área de preservação permanente 

nos limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, especificamente na localidade Nova Rússia (bairro Progresso), Rua Santa Maria, com acesso pelo 

número 13.132, coordenadas geográficas principais 27°02',35,82''S e 049º05'44,65''W, Município de Blumenau; e 

CONSIDERANDO a cópia da ação penal nº 5009285-37.2016.4.04.7205 (PRM-BNU-SC-00002363/2017), que segue em trâmite 

perante a 5ª Vara Federal de Blumenau/SC; 

RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir da cópia dos autos judiciais nº 5009285-37.2016.4.04.7205 (PRM-BNU-SC-00002363/2017) 

para promover a recuperação ambiental da localidade, determinando, de início, as seguintes providências: 
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a) Autue-se esta portaria e o documento que a acompanha; registre-se e publique-se (DOU - via Sistema Único/MPF e átrio da 

PRM/Blumenau), a fim de que se efetue a comunicação à E. 4ª CCR, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos 

conselhos do Ministério Público. 

b) Ao Setor de Autuação e Distribuição desta Procuradoria da República, certifique-se acerca da existência - ou não - de outros autos 

extrajudiciais ou judiciais que versem sobre o mesmo tema. Dou-me por preventa para atuar nos presentes feitos em virtude da conexão com a ação de 

crimes ambientais anteriormente citada. 

c) Estabeleço, para fins de Sistema Único, a área de atuação como "Cível - Tutela Coletiva" vinculada à 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, estabelecendo "Dano Ambiental" como sua respectiva classificação temática. 

Após, retornem os autos conclusos. 

 

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONCALVES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2420| 

PORTARIA Nº 37, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e Resolução nº 87/2006, do CSMPF: 

CONSIDERANDO o teor da representação recebida na Sala de Atendimento ao Cidadão - SAC, registrada sob o n.º 20160086576, 

no qual EUCLESIO MANDELLI, CPF: 341.216.769-04, questiona sobre a existência de projetos de recuperação ambiental ou PRAD em andamento, 

referente a área denominada Loteamento Eliza II, situada no bairro São Sebastião, município de Criciúma/SC; 

CONSIDERANDO que, conforme o autor da representação, no mínimo 80% da área já estaria ocupada com casas residenciais; 

CONSIDERANDO a necessidade de investigar a atuação dos órgãos ambientais competentes e da empresa Carbonífera Metropolitana 

SA acerca das medidas adotadas para a recuperação da área degradada pela mineração de carvão no loteamento acima indicado; 

CONSIDERANDO a missão institucional do Ministério Público Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88); 

CONSIDERANDO ainda que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República, e art. 5º, inciso III, b, da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências para apurar os fatos trazidos ao conhecimento do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL nos termos do art. 2°, § 6°, da Resolução CNMP n° 23/2007 e art. 4º, § 4°, da Resolução CSMPF nº 

87/2006. 

Determinar o registro desta Portaria no sistema de informação do Ministério Público Federal como “Inquérito Civil”, vinculado à 4ª 

CCR, registrando-se como objeto: “MEIO AMBIENTE - Representação recebida na Sala de Atendimento ao Cidadão - SAC, registrada sob o n.º 

20160086576. Investigar a existência de projetos de recuperação ambiental ou PRAD em andamento, referente a área denominada Loteamento Eliza II, 

situada no bairro São Sebastião, município de Criciúma/SC.” 

Publique-se. 

 

FÁBIO DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2444| 

PORTARIA Nº 38, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93 e, ainda, 

Considerando a constatação, no Inquérito Civil nº 1.33.003.000115/2009-14, de que existe uma área degradada pela exploração de 

areia, a qual ainda não foi recuperada; 

Considerando que essa área pertencente a José Santilino Silvério e Gracelina Martins Silvério; 

Considerando que José Silvério alegou que a área foi degradada pelo DNIT, que teria extraído areia do local para a construção de 

uma SC; 

Considerando a necessidade de recuperar a área degradada; 

Considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente visa impor ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados ao meio ambiente, consoante o disposto art. 4º, VII, da Lei 6.938/81;  

Considerando que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, “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”; 

   

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil público, a ação civil pública e outras medidas 

necessárias à proteção de direitos difusos e coletivos indisponíveis perante a autoridade judiciária federal competente, nos termos do art. 37 da Lei 

Complementar nº 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos 

ao meio ambiente, assim como promover a sua defesa, conforme determina o art. 5º, inciso II, alínea “d” e inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar 

nº 75/1993; 

Considerando que é atribuição do Ministério Público a promoção do inquérito civil e de outras medidas necessárias ao exercício de 

suas funções institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais e do meio ambiente, bem como a responsabilização de pessoas físicas ou jurídicas, 

em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados, consoante o 

disposto no art. 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, inciso XIV e inciso XIX, alínea “b”, da referida Lei Complementar nº 75/1993; 
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RESOLVE, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, converte a Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, para fiscalizar a recuperação da área degradada localizada ao lado da Mina Operária em 

Araranguá; 

Desde já, adotem-se as seguintes providências: 

a) autue-se e registre-se; 

b) publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução 87/2006; 

c) voltem conclusos em 15 dias, a fim de aguardar o decurso do prazo concedido ao advogado de José Silvério para a juntada de 

documento. 

  

PATRÍCIA MUXFELDT 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 15061| 

PORTARIA Nº 144, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO – PRDC. 

PRDC. SAÚDE. ÁCIDO GAMAMINOBUTÍRICO (GAMAR). 

(DES)NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO. DÉFICIT DE FALA E 

HIPERATIVIDADE (CID F90.0). 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), no uso de suas atribuições; 

Considerando as funções institucionais do Ministério Público  Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, c/c 

artigo  129, III e IX, da Constituição da República; 

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 nº 8.078/90 e art. 21 da Lei nº 7.347/85); 

Considerando a representação, que narra que criança necessita dos medicamentos de uso contínuo GAMAR e PAMELOR, por ser 

portador da doença de CID F90.0 (déficit de fala e hiperatividade); 

Considerando a informação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Irani (Ofício 055/2016) de que há, no âmbito do SUS, o 

fornecimento de medicamentos alternativos ao PAMELOR (Nortriptilina); 

Considerando que já foi ajuizada ação com o intuito de tutelar o direito do representante (Processo nº 5001877-

71.2016.4.04.7212/SC); 

Considerando que, no âmbito da demanda supracitada, o magistrado competente determinou a realização de perícia para, entre outros, 

verificar se há no SUS medicamentos eficazes para o tratamento da CID F90.0 (despacho em anexo); 

Considerando a necessidade de entender se há medicamento disponibilizado no SUS com efeito e indicação semelhante, para aferir 

se há a necessidade de incorporação do novo fármaco indicado para o paciente no caso concreto; 

RESOLVE: 

Instaurar inquérito civil (art. 129, III da CFRB/1988) com o objetivo de apurar a necessidade ou não de incorporação do medicamento 

Ácido Gamaminobutírico (Gamar) no SUS. 

Desde já, determino que a Assessoria da PRDC acesse o Processo n° 5001877-71.2016.4.04.7212/SC e obtenha cópia do laudo 

pericial produzido naquele caso. Se necessário, pedir a chave de acesso do processo à PRM Concórdia. 

Cumpridos os trâmites atinentes a esta instauração, à Secretaria para que seja cumprida a determinação. 
 

DARLAN AIRTON DIAS 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 14995 | 

PORTARIA Nº 149, DE 11 DE ABRIL 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 1.33.000.000605/2017-51, versando danos ambientais causados 

na orla do Município de Governador Celso Ramos, em áreas de preservação permanente (áreas úmidas e manguezais, além de matas ciliares), no imóvel 

onde anteriormente foi pretendida a instalação de empreendimento de grande porte (Residencial Quinta dos Ganchos); 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL a partir da notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover apuração dos fatos 

noticiados e providenciar as medidas para recuperação ambiental da área. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. ÁREA ÚMIDA. MATAS 

CILIARES. DANOS AMBIENTAIS. RECUPERAÇÃO. JORDÃO. FATMA. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. 

Determino o envio de requisição ao SPU/SC, para informações sobre a LPM/1831 na região objetivada e ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Biguaçu, para informações sobre o registro imobiliário (cadeia dominial). Determino, ainda, a expedição de Recomendação à FUNDAÇÃO 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, para que vistorie a área e adote as providências pertinente para sua recuperação. 

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 - 15152| 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, 

no uso de suas atribuições legais e institucionais e nos termos do art. 129, II, c/c art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, nos arts. 2º e 5º, V, “a”, da Lei Complementar nº 75/93 e na Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução nº 159, de 14 de 

fevereiro de 2017, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, para instruir os Inquéritos Civis n. 1.33.012.000106/2013-09, n. 

1.33.008.000389/2013-40, n. 1.33.000.003368/2015-18 e n. 1.33.000.000292/2017-31, sem prejuízo de outros procedimentos que tratam das dificuldades 

vivenciadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude do longo tempo de espera para realização de cirurgias eletivas e da falta de 

uma previsão clara para realização destas cirurgias, resolve convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA, nos seguintes termos: 

 

TÍTULO ÚNICO 

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A audiência pública terá como título “Cirurgias Eletivas: Financiamento e Judicialização”, com o objetivo de promover amplo 

debate em torno das cirurgias eletivas pelo SUS no Estado de Santa Catarina, abordando, dentre outros aspectos: as filas de espera, desorganização e falta 

de informações claras quanto à data prevista para a realização da cirurgia; a crise de subfinanciamento; o impacto da judicialização na matéria. 

Parágrafo único. A audiência pública visa colher as opiniões de diferentes atores, com perspectivas diversas, tais como usuários do 

SUS, médicos, magistrados e gestores administrativos do SUS, nos âmbitos municipal, federal e estadual. 

Art. 2º. A audiência será conduzida pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, o Procurador da República Daniel Ricken. 

 

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E PESSOAS INTERESSADAS 
 

Art. 3º. Serão convidados a participar da audiência pública autoridades federais, estaduais e municipais diretamente envolvidas no 

tema, representantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, imprensa e representantes de sociedade 

civil. 

Parágrafo único. O Ministério Público Federal divulgará no roteiro da audiência, disponível no local e no sítio eletrônico da 

Procuradoria da República em Santa Catarina, a ordem de exposições iniciais sobre o tema com o respectivo limite de tempo. 

Art. 4º.  A participação da plateia observará os seguintes procedimentos: 

I – É assegurado aos participantes o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme disposição deste Edital; 

II – As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifestação, devendo informar o nome do 

participante, facultada a inscrição prévia no correio eletrônico prsc-prdc@mpf.mp.br; 

III – O tempo para manifestação oral dos participantes será de no máximo 5 minutos, podendo ser dilatado ou reduzido, em função 

do número de participantes e da duração total prevista, descontado o tempo das exposições iniciais mencionadas no art. 3º; 

IV – Os interessados que quiserem se manifestar por escrito sobre os temas poderão fazê-lo protocolizando documento, no local onde 

ocorrerá a audiência pública, ou encaminhando-a ao correio eletrônico indicado no inciso II; 

V – A audiência pública será gravada para posterior consulta. 

Parágrafo único: Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo seu presidente ou pessoa 

indicada pelo mesmo. 

Art. 5º. Será elaborada ata circunstanciada, no prazo de 30 (trinta) dias, que será divulgada no portal eletrônico do Ministério Público 
Federal. 

 

CAPÍTULO III 

DO LOCAL E DA DATA 

 

Art. 6º. A audiência pública realizar-se-á no dia 8 de maio de 2017, das 13h30min às 18h, no auditório da Procuradoria da República 
em Santa Catarina, no piso térreo da Torre III, do Edifício Luiz Elias Daux, na Rua Paschoal Apóstolo Ptisica, 4876, Agronômica - Florianópolis/SC. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PUBLICIDADE 

 

Art. 7º. A este edital será conferida ampla publicidade, com sua disponibilização no sítio eletrônico do Ministério Público Federal 

(http://www.mpf.mp.br/sc), bem como a afixação na sede da Procuradoria da República em Santa Catarina, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

úteis, ex vi do disposto no art. 3º da Resolução nº 82/2012, alterado pela Resolução n. 159/2017, do CNMP. 

Parágrafo único A programação da audiência pública será divulgada, oportunamente, no sítio eletrônico mencionado no caput deste 

artigo. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência deste terão caráter 

consultivo e não vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Ministério Público, sem prejuízo de seu aproveitamento pelos demais interessados. 
 

DANIEL RICKEN 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 15014| 

DESPACHO DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

Inquérito Civil n. 1.33.000.000367/2012-79 

 

1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de alcançar o objeto do presente 

feito, prorrogo o seu prazo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/06; 

2) aguarde-se a realização da reunião agendada para 19-04-2017; 

3) à Secretaria para solicitação da publicação do ato, bem ainda para registro da presente prorrogação no sistema Único. 

 

DARLAN AIRTON DIAS 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 28913| 

PORTARIA Nº 185, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, considerando os termos do Ofício n.º 523/2017 (PRM-RAO-SP-00003552/2017), resolve:  

Art. 1º Revogar o inciso X do Artigo 1º da Portaria n.º 1321, de 10 de dezembro de 2015, publicada no DMPF-e Extrajudicial de 18 

de dezembro de 2015, página 144. 

Art. 2º Determinar seja remetida cópia da presente Portaria à Procuradoria da República no Município de Ribeirão Preto, para registro 

e encaminhamento dos autos do n.º 0007375-35.2015.403.6102 ao Procurador da República responsável, de acordo com as regras de distribuição da 

unidade. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4079| 

PORTARIA Nº 18, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n° 1.34.004.000580/2016-37; com 

fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93;  Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90 e demais normas de proteção aos 

direitos transindividuais, e fundamentos específicos na Resolução CSMPF nº 148/2014; com o objeto: Averiguar eventuais irregularidades na recusa do 

plano de saúde em fornecer acessórios necessários ao funcionamento de aparelho auditivo; e com o(s) seguinte(s) objetivo(s): Atuação na dimensão 

preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; Atuação na dimensão repressiva punitiva; Objetivo de proteção do patrimônio e demais recursos 

públicos; Objetivo de proteção da ação pública e de seus resultados sociais. 

Determino as seguintes atividades de mérito: a) Expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde, para que se manifeste acerca dos 

fatos relatados na denúncia. 
 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4081| 

PORTARIA Nº 19, DE 18 DE ABRIL DE 2017 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n° 1.34.004.000937/2016-87; com 

fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93;  Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90 e demais normas de proteção aos 

direitos transindividuais, e fundamentos específicos na Constituição Federal, artigo 144, §8º; artigo 161, §1, II, “a” e “e”; Lei Nacional 13.022/2014; com 

o objeto: O Ministério Público Federal, por este Procurador da República, resolve converter este Procedimento Preparatório em inquérito civil público, 

com fundamento no art. 7º, inciso I, da LC 75/93, Lei 7.347/85 e art. 127 da Constituição Federal, e com o(s) seguinte(s) objetivos: Atuação na dimensão 

preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; Atuação na dimensão repressiva punitiva; Objetivo de proteção do patrimônio e demais recursos 
públicos; Objetivo de proteção da ação pública e de seus resultados sociais. 

Determino as seguintes atividades de mérito: a)Análise dos documentos juntados pelo requerido. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 3990| 

PORTARIA Nº 21, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

Instauração de Inquérito Civil Público [1.34.010.000741/2016-11] 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscritora, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais; 

CONSIDERANDO a sua atribuição na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, e dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil público, para 

a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II 

e III); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 define os atos de improbidade administrativa, estabelecendo sanções aplicáveis aos agentes 

públicos que os praticam e a terceiros que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para prática desses atos; 

CONSIDERANDO os fatos noticiados nos autos do procedimento preparatório de tutela coletiva em epígrafe, no sentido da possível 

ocorrência de irregularidades, quais sejam, direcionamento e fraude no procedimento de dispensa de licitação nº 1600-2009-3 (aquisição de leite em pó 

integral), realizada pelo município de Ribeirão Preto/SP, à conta da execução do Plano Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com verbas do FNDE 

– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, envolvendo a empresa Alnutri Alimentos Ltda, CNPJ 07.747.780/0001-87, conforme descrito no 

Parecer Técnico nº 130/2016/SEAP/MPF; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, INSTAURAR, por meio da presente 

PORTARIA, diante do que preceituam o artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e a Resolução CSMPF nº 87, de 6 de abril de 

2010, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto apurar possível ocorrência de irregularidades, quais sejam, direcionamento e fraude no 

procedimento de dispensa de licitação nº 1600-2009-3 (aquisição de leite em pó integral), realizada pelo município de Ribeirão Preto/SP, à conta da 

execução do Plano Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com verbas do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, envolvendo 

a empresa Alnutri Alimentos Ltda, CNPJ 07.747.780/0001-87, conforme descrito no Parecer Técnico nº 130/2016/SEAP/MPF. 

 FICA DETERMINADO ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, notadamente no sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria; 

b) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 

1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 

c) a designação da servidora Ana Carolina A. A. de A. e Oliveira, Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito, como secretária, para 

fins de auxiliar na instrução do presente ICP; 

d) que se proceda ao acompanhamento do vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário. 

Publique-se, a partir de afixação de cópia no átrio dessa unidade e também na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 

7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

DANIELA GOZZO DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2213| 

PORTARIA Nº 22, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na 

Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando que, segundo se apurou até o momento, o início das obras de combate a enchentes incluídas no contrato de concessão 

da BR116/SP/PR não depende somente da concessionária AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A, mas também de autorização do IBAMA, da 

CETESB e do DAEE; 

  

f) considerando que o IBAMA não se manifestou acerca do processo de licenciamento ARB/AMB/15122630, protocolado pela 

concessionária; 

g) considerando que cabe aos municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra obter a licença ambiental junto 

a CETESB; 

h) considerando, por fim, o término do prazo para conclusão do presente procedimento e a necessidade de outras diligências para a 

resolução da questão, determino a 

CONVERSÃO do presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL para a promoção de ampla apuração dos fatos noticiados, 

notadamente a obtenção de informações acerca da obtenção das licenças ambientais junto aos órgãos supra e a aprovação do projeto executivo apresentado 

pela pela concessionária AUTOPISTA RÉGIS BITTERCOUT S.A à Agência Nacional de Trasporte Terrestre – ANTT. 
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Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como inquérito civil com o nº 1.34.043.000299/2016-38. 

A fim de efetivarem as medidas necessárias para conclusão deste procedimento, determino: 

1) Que sejam realizados os registros habituais no sistema Único para que seja publicada a presente Portaria, bem como comunicada 

esta instauração à 5ª 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. 

2) Após a regularização do feito, retornem os autos conclusos para análise detalhada dos documentos encartados, bem como para que 

sejam determinadas diligências necessárias para a conclusão da apuração. 

 

DOUGLAS GUILHERME FERNANDES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1513| 

PORTARIA Nº 33, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando, ainda, o que consta do Procedimento 

Preparatório n°1.34.033.000174/2016-27, DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL para apurar possíveis danos ambientais em área de 

preservação  permanente às margens do rio Juqueriquerê, em decorrência do estacionamento irregular de uma plataforma de ferro, Município de 

Caraguatatuba/SP. Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) registro e autuação da presente portaria, despacho e Procedimento 

Preparatório que a instruem; b) solicitação de publicação desta Portaria pelo sistema UNICO, com envio de cópia eletrônica à  4ªCCR, para fins do 

disposto no art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06 e art. 7º, §2º da Res. 23 do CNMP. 

 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 28294| 

PORTARIA Nº 189, DE 4 DE ABRIL DE 2017  

 

PP nº 1.34.001.005791/2016-96 

 

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); 

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 em epígrafe em razão do recebimento de 

representação na qual consta que servidores do INSS sugeriram a denunciante que ela pagasse determinada quantia, para facilitar a obtenção do benefício 

de LOAS, por meio da assistência de advogado que, supostamente está incluído no esquema.  

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); 
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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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 28321| 

PORTARIA Nº 191, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

PP nº 1.34.001.007000/2016-62 

 

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); 

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 1.34.001.007000/2016-62, instaurado instaurado 

em razão de irregularidades na execução do Convênio 99/2007 celebrado entre o Ministério do Esporte e a OSCIP PRA FRENTE BRASIL/SP e sua 

presidente ROSA MALVINA DA SILVA. Tal convênio tinha como escopo a manutenção de treze núcleos de esporte educacional em oito municípios 

do Estado de São Paulo: Santo Antônio de Posse, Holambra, Conchal, Morungaba, Batatais, Itaquaquecetuba, Tuiuti e Itapira. 

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, 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”; 

5. Fica designada para secretariar os trabalhos a Servidora do Ministério Público Federal Amanda Maria Siqueira Holtz. 

 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 28331| 

PORTARIA Nº 192, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

PP nº 1.34.001.006973/2016-84 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e, 
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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); 

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 1.34.001.006973/2016-84, instaurado em razão 

de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) 

e o  Instituto Técnico de Planejamento (ITP), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Tal convênio tinha como objetivo a cooperação 

técnica e financeira para a execução das atividades de qualificação profissional. 

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, 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”; 

5. Fica designada para secretariar os trabalhos a Servidora do Ministério Público Federal Amanda Maria Siqueira Holtz. 

 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 28355| 

PORTARIA Nº 193, DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

PP nº 1.34.001.006517/2016-34 

 

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); 

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); 
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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 em epígrafe em razão do recebimento do Ofício nº 

2500/2016, do Tribunal de Contas da União – TCU, o qual noticia irregularidades praticadas pela Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo – 

FPSHP e o ex-presidente dessa entidade, Dalton de Alencar Fischer Chamone, em razão do não cumprimento do objeto pactuado no contrato de repasse 
nº 109/1998, celebrado entre o Ministério da Saúde e a fundação acima mencionada.  

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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 28361| 

PORTARIA Nº 194, DE 5 DE ABRIL DE 2017 

 

PP nº 1.34.001.001610/2016-52 

 

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); 

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 em epígrafe para apurar supostas irregularidades na 

aplicação de recursos do Convênio nº 325/2004, celebrado entre o Ministério da Cultura e a  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO 
AGRÍCOLA – ANCA, com vigência no período de  2004 a 2006. 

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; 
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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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1355| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 19 DE ABRIL DE 2017  

 

REF : Inquérito Civil  nº 1.34.014.000109/2014-68. ASSUNTO: Recomendar ao 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) que, nos 

próximos concursos públicos que venha a realizar, possibilite a realização das 

inscrições e a entrega de documentos, pelo menos, em todas as suas unidades 

administrativas. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pelo Procurador da República em exercício na Procuradoria da República em São 

José dos Campos/SP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da 

República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, “a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/93, e CONSIDERANDO : 

1. Que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, tendo como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei 

Complementar 75/93, artigo 5º; 

2. Que o art. 129, inciso II, da Constituição Federal dispõe ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

3. Que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, com vistas à melhoria dos serviços de relevância pública, bem 

como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, 

art. 6º, XX); 

4. Que, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, 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 e, também, 

que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma prevista 

em lei; 

5. Que, nos termos do art. 5º, inciso V, alínea b,  da Lei Complementar 75/93, são funções institucionais do Ministério Público da 

União, entre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e 

da publicidade; 

6. Que, conforme consta das apurações do Inquérito Civil nº 1.34.014.000109/2014-68, o EDITAL Nº 02/2014 de 06 de março de 

2014, referente a concurso público para provimento de vagas em cargos de Tecnologista Júnior no âmbito do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

ESPACIAIS (INPE), sediado em São José dos Campos, estabelece em seu item 4.3 que as inscrições sejam realizadas e/ou efetivadas apenas nas unidades 

a que se destinam as vagas pleiteadas, ou seja, nas unidades de São José dos Campos/SP e Cachoeira Paulista/SP, o que entra em conflito com os 

princípios da isonomia, livre concorrência, acessibilidade aos cargos públicos, eficiência e impessoalidade; 

7. Que, segundo se extrai de consultas no site do INPE na internet, além da sede em São José dos Campos/SP e da Unidade Regional 

de Cachoeira Paulista/SP, o instituto possui os Centros Regionais da Amazônia, do Nordeste e Sul, sediados, respectivamente, em Belém/PA, Natal/RN 

e Santa Maria/RS, bem assim a Unidade Regional do Centro Oeste, localizada em Cuiabá/MT, além de instalações em capitais com Brasília/DF, São 

Luís/MA e São Paulo/SP, de modo que não se afigura razoável que, pelo menos nessas instalações, não fosse possível a realização das inscrições e da 

entrega de documentos; 

8. Que, na prática, ficou restringida a possibilidade de efetivação da inscrição por candidatos não residentes nos locais previstos no 

edital ou que não tivessem, nesses lugares, parentes ou conhecidos a quem pudessem outorgar procuração para inscrição e entrega de documentos. 

Ademais, a disposição editalícia obrigaria o candidato de outras localidades  a, pelo menos, dois deslocamentos : um para fazer a inscrição e entregar 

documentos e outro para realizar a prova. Tal situação resulta em  prejuízos à isonomia e à competitividade do certame, dentre outros princípios 

constitucionais envolvidos; 

9. Que, uma vez encerrado o concurso referente ao Edital 02/2014 e não sendo razoável a promoção de qualquer medida judicial ou 

extrajudicial para questionar sua regularidade, impõe-se tomar medidas a fim de que a situação seja corrigida e não se repita nos editais dos futuros 

concursos a serem realizados pelo INPE; 

Resolve RECOMENDAR ao INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS que : 

Nos próximos concursos públicos para a contratação de servidores que venha a realizar, para qualquer cargo, possibilite a realização 

das inscrições e da entrega de documentos, pelo menos, em todas as suas unidades administrativas localizadas no território nacional. 
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A partir da data de entrega da presente Recomendação, o MPF considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação 

exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis à sua omissão. 

Faz-se imperativo constar que a presente Recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não 

excluindo outras medidas judiciais ou extrajudiciais que possam vir a ser necessárias. 

Por fim, o MPF concede à autoridade destinatária o prazo de 20 (vinte) dias para informar se acata a presente Recomendação e, caso 

afirmativo, as medidas adotadas para seu cumprimento. 

No caso de não acatamento, deverão ser apresentadas as razões, no mesmo prazo acima fixado. 

 

RICARDO BALDANI OQUENDO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5427| 

PORTARIA Nº 5.426, DE 11 DE ABRIL 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.o 1.36.000.000225/2017-12, e 

CONSIDERANDO representação de fl. 02, na qual é relatado o conflito de posse em possível área da União, localizada no Loteamento 

São Silvestre - Quinta Etapa - Município de Palmas-TO, cuja propriedade está em fase de regularização pelo INCRA; 

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 da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades relacionadas à ocupação e à 

regularização de parcela do Loteamento São Silvestre - Quinta Etapa - localizado no Município de Palmas-TO; 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato. 

Em seguida, oficie-se: 

(a)  à Delegacia de Repressão a Conflitos Agrários do Estado do Tocantins, para que preste informações quanto às medidas adotadas 

aos fatos alegados na manifestação de fl. 02, conforme ofício de n.º 773/2017/PRTO/PRDC.  

(b) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que: (I) à luz das informações prestadas no Ofício n. 115/207-

SRFA-09, encaminhe cópia dos procedimentos em que Roberto Muniz Campista solicita regularização fundiária, preferencialmente em mídia digital; 

(II) informe a previsão para encerramento da licitação e contratação da empresa que rá realizar a medição do loteamento em questão e outros no Tocantins, 

bem como cronograma dos trabalhos. 

Além disso, a assessoria desta PRDC/TO deverá contactar o referido representante para obter informações atuais do presente caso, 

visando à instrução dos autos. 

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República  

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5436| 

DESPACHO DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000236/2009-84 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado na Procuradoria da República no Estado do Tocantins com o objetivo de acompanhar a 

execução dos 10 (dez) quilômetros de estradas restantes a serem construídos no Projeto de Assentamento Entre Rios, localizado no Município de Palmas-

TO. 

2. Ressalta-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil se esgotou. Contudo, ainda restam diligências a serem 

realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Consta dos autos termo de reunião à fl. 117, na qual foi estabelecido acordo entre o Município de Palmas-TO e o Incra-TO para a 

realização da supracitada obra até o final de outubro de 2016.  

4. Após esse período, oficiou-se ao Incra-TO, o qual, em resposta (fl.122), informou apenas que parte da construção das estradas no 

PA Entre Rios já havia sido realizada pelo Município de Palmas-TO e que, em relação a outra parte, fazia-se necessária a análise sobre a viabilidade 

técnica e ambiental. Comunicou, ainda, que as famílias estavam sendo servidas por outros trechos executados.  

5. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(a) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à PFDC; 

e 
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(b) oficie-se ao Incra-TO requisitando que informe especificadamente: (i) qual o comprimento do trecho restante para ter-se acesso 

ao PA Entre Rios; (ii) desse trecho, qual a extensão da das obras realizadas pelo Município de Palmas-TO, conforme informado por este órgão em ofício 

anterior; (iii) se é necessária a realização de estudo ambiental para a construção do trecho remanescente; (iv) quais as medidas que poderão ser adotadas 

para providenciar esse estudo; e (v) se a recuperação total da referida estrada é necessária para o acesso às famílias residentes no PA, demonstrando as 

medidas alternativas.  

6. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO  

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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