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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 132607| 

PORTARIA Nº 11, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão;  

Considerando os encaminhamentos da Reunião de Coordenação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), realizada 

em São Luís/MA, nos dias 22 e 23 de março de 2017, resolve: 

1°) Instituir, no âmbito da PFDC, o Grupo de Trabalho Saúde Mental, com o objetivo de atuar para a implementação e fortalecimento 

da política nacional de saúde mental no país. 

2º) A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 

a) Diego Fajardo Maranha Leão de Souza (PRM/Marília/SP); 

b) Eugênia Augusta Gonzaga (PRR/3ª Região/SP); 

c) Jefferson Aparecido Dias (PRM/Marília/SP); 

d) Lisiane Cristina Braecher (PR/SP); 

e) Maurício Pessutto (PRR/4ª Região/RS). 

Apoio técnico: Márcia Maria Regueira Lins Caldas  

3°) A Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - 132398| 

PORTARIA Nº 14, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

Altera a composição do Grupo de Trabalho 4ª CCR –Revitalização da Bacia do 

Rio São Francisco 

 

O COORDENADOR DA 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe conferem os artigos 61 e 62 da Lei Complementar nº 75/1993, resolve: 
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Art. 1º Alterar a composição Grupo de Trabalho 4ª CCR – Revitalização da Bacia do Rio São Francisco, estabelecida pela Portaria 

4ª CCR nº 4, de 20 de fevereiro de 2017, que passa a ser a seguinte: 

 

Membros 

 

Drª. Lívia Nascimento Tinôco – Procuradora da República – Coordenadora 

Dr. Antônio Arthur Barros Mendes – Procurador da República – Coordenador substituto 

Drª. Carolina Martins Miranda de Oliveira – Procuradora da República 

Dr. Manoel Antônio Gonçalves da Silva – Procurador da República 

Dr. Pablo Coutinho Barreto – Procurador da República 

Dr. Sérgio de Almeida Cipriano – Procurador da República  

Drª Polireda Madaly Bezerra de Medeiros – Procuradora da República 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - 134375| 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 3, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

Abertura de inscrições para participar do evento alusivo ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente: #retrocessoambientalnão 05 de junho de 2017 em Brasília/DF 

 

A 4ª 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 em conformidade com o planejamento estratégico da 4ª 

Câmara, especialmente com os objetivos de: i) motivar e qualificar profissionalmente os membros do MPF; ii) promover a gestão do conhecimento e 

facilitar o seu compartilhamento, iii) construir uma cultura de unidade institucional e sentimento de engajamento 

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 15 (quinze) vagas para evento alusivo ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente: #retrocessoambientalnão, que será realizado, em Brasília, no dia 05 de junho de 2017. 

1. OBJETO 

1.1. O objeto deste edital é o preenchimento, por membros do Ministério Público Federal, de 15 (quinze) vagas abertas pela 4ª CCR 

para o custeio de deslocamento e hospedagem, para participação no evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente: #retrocessoambientalnão, que 

será realizado em Brasília, no dia 05 de junho de 2017. 

2. O evento terá 4 eixos de manifestação contra retrocessos na legislação: i) Licenciamento Ambiental: os riscos do retrocesso; ii) 

perigos da MP 759; iii) redução das Unidades de Conservação; e iv) flexibilização do controle de agrotóxicos. 

§ 1º A 4ª CCR promoverá o evento, que ocorrerá no Memorial do MPF, no edifício-sede da PGR, em Brasília e terá início às 14h 

com previsão de término para as 17h. 

3. As inscrições poderão ser feitas até o dia 11 de maio de 2017, às 18h, mediante o preenchimento do formulário, acessível pela 

intranet do MPF, disponível no endereço eletrônico http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=173:1:::::P1_INSC_ID_EVENTO:7605. 

§ 1º Poderão se inscrever membros que tenham atuação na temática da 4ª CCR.  

§ 2º Devido o prazo de 15 dias úteis, estabelecido pela Portaria PGR/MPU nº 41/2014 para a emissão de passagens e diárias para 

eventos com mais de 10 participantes, ao inscrever-se no evento, os interessados residentes fora de Brasília deverão enviar as suas opções de voos 

(formulário anexo) para o e-mail: 4ccr-asscoor@mpf.mp.br, impreterivelmente até o dia 11 de maio de 2017 

§ 3º A data limite para emissão das diárias e passagens é 12 de maio de 2017. 

§ 4º No caso do número de inscritos ser superior à quantidade de vagas disponíveis (15 vagas), a seleção dos participantes será 

realizada por intermédio de sorteio.  

§ 5º Serão desconsideradas as solicitações de inscrições de não residentes em Brasília, que não estiverem acompanhadas do formulário 

que informa as opções de voos. 

4. Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR. 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO  

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 4ª CCR 

 

ANEXO 

FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

Proposto:  

Justificativa: Participar do evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente: #retrocessoambientalnão 

1ª Opção Data do 

deslocame

nto 

Aeroporto 

de origem 

Aeroporto 

de destino 

Cia 

Aérea 

Número 

do voo 

Horário 

de Saída 

Horário 

de 

Chegada 

Indenização 

de 

deslocamento: 

resid/aerop/ 

resid 

Assessoramento 

técnico a 

membro 

do MPU 

Nº da SV 

do membro 

acompanhado 

(3) 

Observações 

http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=173:1:::::P1_INSC_ID_EVENTO:7605
mailto:4ccr-asscoor@mpf.mp.br
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(SIM/NÃO) 

(1) 

(Nome do 

membro) 

(2) 

IDA 

VOLTA 

 

2ª Opção Data do 

deslocamento 

Aeroporto 

de origem 

Aeroporto 

de destino 

Cia 

Aérea 

Número 

do voo 

Horário 

de Saída 

Horário 

de 

Chegada 

Indenização de 

deslocamento: 

resid/aerop/resid 

(SIM/NÃO) 

(1) 

Assessoramento 

técnico a 

membro 

do MPU 

(Nome do 

membro) 

(2) 

Nº da SV 

do membro 

acompanhado 

(3) 

Observações 

IDA 

VOLTA 

 

 Somente informar a segunda opção se realmente puder ser emitido. 

 A passagem aérea será emitida observando os critérios estabelecidos na portaria PGR/MPU nº 586/2012, a disponibilidade 

e a compatibilidade com os horários do evento. Desta forma, favor observar atentamente os dados do voo, que podem ser diferentes do solicitado. 

Alterações de data ou horário de voo dependem de autorização do Procurador-Geral e do Secretário-Geral e, em regra, têm os custos cobrados do 

interessado. 

(1) § 1º, Art. 1º, da Portaria PGR/MPU Nº586/2012  

(2) § 5º, Art. 5º, da Portaria PGR/MPU Nº586/2012 

(3) Para permitir o cadastramento da diária diferenciada é importante obter-se, junto ao solicitante do deslocamento, o número da SV 

do membro acompanhado, bem como, solicitar que conste no ofício que solicita a vistoria, informações sobre as atividades que serão desenvolvidas  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7771| 

PORTARIA Nº 5, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

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

c) considerando que o objeto da presente Notícia de Fato se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000112/2017-

88. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 

OBJETO: Apurar possível ocorrência de improbidade administrativa, através de supostas fraudes no pregão nº 08149.000216/2011, 

da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região, que tem por objeto a aquisição de suprimentos de informática para a PRT-19ª Região. 

Oficie-se conforme despacho em anexo. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7801| 

PORTARIA Nº 7, DE 8 DE MAIO DE 2017 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

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

c) considerando que o objeto da presente Notícia de Fato se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000355/2017-

16. 
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Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 

OBJETO: Apurar possível ocorrência de improbidade administrativa na gestão de recursos oriundos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, no exercício de 2015, no Município de Rio Largo/AL, referentes ao pagamento antecipado na compra de carne moída que 

não foi entregue pela empresa MN Sezini no tempo estipulado, nem mesmo após Termo de Ajuste de Conduta ser firmado com o Ministério Público 

Estadual, bem como pagamento duplicado ocorrido entre agosto e setembro de 2015 no âmbito do programa e divergência entre o valor do 

PNAE/reprogramado (R$ 143.913,46) e o valor do extrato bancário (R$ 125.367,86). 

Oficie-se conforme despacho em anexo. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7804| 

PORTARIA Nº 9, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

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

c) considerando que o objeto da presente Notícia de Fato se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000400/2017-

32. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 

OBJETO: Apurar possível ocorrência de improbidade administrativa na Concorrência 001/2009, da CEAL, para a contratação de 

obras de eletrificação rural no âmbito do Programa Luz Para Todos. 

Oficie-se conforme despacho em anexo. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7793| 

PORTARIA Nº 10, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

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

c) considerando que o objeto da presente Notícia de Fato se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000614/2014-

66. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 

OBJETO: Apurar suposta ocorrência de improbidade administrativa em procedimentos licitatórios da Secretaria de Estado da Infra-

Estrutura – SEINFRA, cujos objetos eram serviços de engenharia, sendo a Construtora Confiança LTDA vencedora de seis destes procedimentos. 

Oficie-se conforme despacho em anexo. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7944| 

PORTARIA Nº 15, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

legais; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 6º e 196 da Constituição Federal, segundo os quais a saúde é um direito social; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006 do ConselhoSuperior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do ConselhoNacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.000118/2016-74, relativo à “Ofício nº 687/2015 – SE/CES/AL. 

Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Programação anual de 2014. Encaminha parecer da Comissão de Orçamento e Programação do CES/AL para 

ciência e apreciação desse Ministério Público Federal. Maceió (AL).” 
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CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação deste procedimento preparatório, nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º, da 

Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE converter este procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: 1ª CÂMARA – DIREITOS SOCIAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL; 

Tema: Controle Social e Conselhos de Saúde (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO); 

Resumo: Apurar possíveis irregularidades na gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, notadamente aquelas apontadas no 

Parecer da Comissão de Orçamento e Programação do CES/AL sobre o Relatório de Avaliação das Ações Programadas para o 1º, 2º e 3º quadrimestres 

da Programação Anual de 2014 da Secretaria de Estado de Saúde. 

Diante do exposto, determino as seguintes providências:  

(1) Registrar e autuar a presente portaria, junto com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, III, da Res. CSMPF nº 87/2006); 

(2) Comunicar a instauração à 1° CCR para apreciação; 

(3) Providenciar a publicação no Diário Oficial da União; 

(4) Afixar cópia desta portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

(5) Após, venham os autos conclusos para análise da resposta encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas (fls. 25/52). 

 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 8065| 

PORTARIA Nº 16, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o art. 5º, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual “a propriedade atenderá a sua 

função social”; 

CONSIDERANDO o teor do artigo art. 5º, inciso II, c, da Lei Complementar nº 75/1993, segundo o qual é função institucional do 

Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária 

e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006 do ConselhoSuperior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do ConselhoNacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.001000/2016-63 relativo à “Manifestação 20160080110. SEAC. 

Conflito em Assentamento. Cajueiro/AL”; 

CONSIDERANDO que ainda não transcorreu o prazo para resposta do ofício encaminhado ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária em Alagoas (12); 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação deste procedimento preparatório, nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º, da 

Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE converter este procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: 1ª Câmara – Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral 

Tema: Política Fundiária e Reforma Agrária (Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público) 

Resumo: Apurar suposto conflito no assentamento Loango, zona rural de Cajueiro/AL. 

Diante do exposto, determino as seguintes providências:  

(1) Registrar e autuar a presente portaria, junto com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, III, da Res. CSMPF nº 87/2006); 

(2) Comunicar a instauração à 1ª CCR para apreciação; 

(3) Providenciar a publicação no Diário Oficial da União; 

(4) Afixar cópia desta portaria no local de costume; 

(5) Após, aguarde-se o decurso do prazo estabelecido à fl. 12. 

 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7992| 

PORTARIA Nº 17, DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, 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, alterada pela Resolução nº 106/2010, 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. 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos interesses difusos e coletivos, nos 

termos da legislação acima apontada. 

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento Preparatório no âmbito desta Procuradoria da República com escopo de 

apurar noticia de ausência de isonomia na concessão de autorização para visitação das piscinas naturais (Galés) de Maragogi-AL. 

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos, especialmente o direito à moradia, insere-se entre as funções 

institucionais do Ministério Público Federal, estando prevista no art. 6.º, VII, a, c e d, da Lei Complementar 75/93 (Lompu). 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de realização de novas diligências para melhor 

apreciação dos fatos investigados, visando a resolução da questão em exame nos autos. 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Procedimento Preparatório 1.11.000.001272/2016-63, determinando: 

1 - Autue-se como IC, inserindo a presente portaria na primeira folha dos autos; 
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2 - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 1ª CCR (art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, do 

CSMPF), mediante remessa desta portaria; 

3 – Outrossim, cumpra-se o disposto no Despacho nº 262/GNK/PRAL/2017. 

 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7865| 

RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 27 DE ABRIL DE 2017 

 

Referências: Inquérito Civil n° 1.11.000.000501/2012-07. Inquérito Civil n.º 

1.11.000.000852/2012-18. A Sua Senhoria o Senhor Kléber Paz Superintendente 

da Caixa Econômica Federal em Alagoas Av. Fernandes Lima, nº 651, 7º andar – 

Farol Maceió/AL. CEP 57055-000. A Sua Senhoria a Senhora Lúcia Maria 

Canuto Gonçalves Gerente Regional de Habitação da Caixa Econômica Federal 

Av. Fernandes Lima, nº 651, 7º andar – Farol Maceió/AL. CEP 57055-000 

 

O Ministério Público Federal, presentado pela procuradora da República signatária, com fulcro no artigo 129, II, da Constituição 

Federal, que determina ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”; 

Considerando que nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando que a moradia é um direito social, essencial à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil (art. 1, inciso III, da CF); 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor 

(art. 5º, XXXII), tendo ainda erigido ao status de princípio informador da Ordem Econômica (art. 170, V); 

Considerando que em regulamento ao referido preceito constitucional fora editada a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências; 

Considerando que tramitam nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas, os Inquéritos Civis nº 1.11.000.000501/2012-07 

e 1.11.000.000852/2012-18, autuados em face de representações que, dentre outras irregularidades, narram a existência de vícios de construção no 

Conjunto Residencial Ernesto Maranhão e no Residencial José Bernardes, empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial, notadamente 

relacionados à graves problemas no sistema de esgotamento sanitário; 

Considerando que a Lei nº.: 10.188/2001 que cria o Programa de Arrendamento Residencial - PAR, figurando a Caixa Econômica 

Federal como agente executor do programa, responsável pela alocação dos recursos, definição dos critérios e expedição dos atos necessários à 

operacionalização do Programa; 

Considerando que o Programa de Arrendamento Residencial, como política pública para concretização do direito social à moradia, 

foi concebido para ajudar Municípios e Estados a atenderem à necessidade de moradia da população que vivia em centros urbanos e recebia, à época, até 

R$ 1.800,00;  

Considerando que, nesta perspectiva, o Programa era desenvolvido em duas fases, a primeira, com a compra de terreno e contratação 

de uma empresa privada do ramo da construção, responsável por construir as unidades habitacionais; a segunda, depois de prontas, as unidades eram 

arrendadas com opção de compra do imóvel ao final do período contratado;  

Considerando que o art. 3º, parágrafo segundo da Lei nº 8.078/1990 veicula norma que considera as atividades de natureza bancária 

como serviços e o parágrafo primeiro do mesmo artigo inclui os bens imóveis no conceito de produto, caracterizando, pois, a incidência da lei 

consumerista ao caso em apreço; 

Considerando que o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “o Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeiras”; 

Considerando que o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 12 que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos; 

Considerando, então, que a  Caixa Econômica Federal participou das  relações  contratuais, de modo  que  o empreendimento foi 

submetido à sua avaliação, tendo sido, inclusive, seu projeto arquivado na mesma, bem como responsabilizou-se pela  liberação dos valores depositados 

pelos mutuários, tão somente se a obra estivesse de acordo com os parâmetros fixados no projeto aprovado;  

Considerando, assim, que a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, possui responsabilidade solidária por eventuais vícios 

na construção, bem como no contrato firmado com os moradores, como agente prestadora de serviços de financiamento,conforme jurisprudência do STJ: 

"RECURSO  ESPECIAL.  SISTEMA  FINANCEIRO  DA HABITAÇÃO.VÍCIOS  NA  CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL  CUJA  

OBRA FOI  FINANCIADA.  LEGITIMIDADE  DO  AGENTE FINANCEIRO. 

1.  Em  se  tratando  de  empreendimento  de  natureza popular, destinado a mutuários de baixa renda, como na hipótese  em  

julgamento,  o  agente  financeiro  é  parte legítima  para  responder,  solidariamente,  por  vícios  na construção de imóvel cuja obra foi por ele financiada 

com recursos  do  Sistema  Financeiro  da  Habitação. Precedentes. 

2. Ressalva  quanto  à fundamentação do  voto-vista, no sentido  de  que  a  legitimidade  passiva  da  instituição financeira não 

decorreria da mera circunstância de haver financiado a obra e nem de se tratar de mútuo contraído no âmbito do SFH, mas do fato de ter a CEF provido 

o empreendimento,  elaborado  o  projeto  com  todas  as especificações,  escolhido  a  construtora  e  o  negociado diretamente, dentro de programa de 

habitação popular.(REsp  738.071/SC,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPESALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  09/08/2011, DJe 

09/12/2011).(Grifou-se). 

Considerando que a responsabilidade civil por solidariedade está prevista no art. 264 do Código Civil de 2002 que assim dispõe: 

"Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de  um credor, ou mais  de um  devedor, cada um com direito, 

ou obrigado, à dívida toda." 
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Considerando ainda que a CEF responde judicial e extrajudicialmente pelo empreendimento em nome do FAR/Ministério das 

Cidades, conforme o art. 4 da Lei 10.188/2001; 

Considerando que segundo a  jurisprudência  nacional  (E-proc 5000824982010.404.7104, do TRF 3a. Região, rel. Des. Thompson 

Flores) a Caixa é responsável pelo conserto das unidades com defeitos não somente nas áreas comuns e partes externas do prédio, mas também no interior 

dos apartamentos;  

Considerando que a moradia é um direito fundamental, com cunho social, face previsão expressa na Constituição da República de 

1988, artigo 6º, bem como que o  princípio da boa fé, por sua vez, é basilar ao direito civil e está exposto nos artigos 113 e 422, doCódigo Civil, que 

assim dispõem: 

"Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. (…) 

Art.  422.  Os  contratantes  são  obrigados  a  guardar,  assim  na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé." 

Considerando que os  arrendatários  e  moradores  dos  Residenciais  Ernesto Maranhão e Conselheiro José Bernardes, de propriedade 

da CEF, firmaram o instrumento particular de arredamento de imóvel, com opção de compra; 

Considerando que a justa expectativa era de que se tratasse de um local habitável e em  perfeitas  condições,  o  que  não  se  demonstrou  

no  decorrer  do  tempo e, posteriormente, restou comprovado no Inquérito Civil em curso;  

Considerando, então, que houve violação ao princípio da boa fé; 

Considerando a incidência do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual define consumidor como sendo toda a pessoa 

física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final;  

I – Dos elementos colhidos nos Inquéritos Civis nº 1.11.000.000501/2012-07 e 1.11.000.000852/2012-18 

Considerando que aportaram aos autos notícias de mal funcionamento do sistema de tratamento e esgotamento sanitário nos 

empreendimentos Residenciais Ernesto Maranhão e José Bernardes, com ocorrência de transbordamento das fossas e sumidouros;  

Considerando a Caixa Econômica explicitou que os empreendimentos foram construídos contemplando a solução fossa e sumidouro, 

porém, posteriormente, percebeu-se a inadequação do projeto ao tipo de solo dos referidos empreendimentos;  

Considerando que também restou constatado que houve erro na execução do projeto de fossa e sumidouro, o que agrava ainda mais 

a situação dos moradores, que tem convivido com o mau cheiro e todos os inconvenientes oriundos do transbordamento de dejetos;  

Considerando que segundo as informações trazidas pela Caixa Econômica Federal, a Construtora Apoio e a Construtora GPS, 

responsáveis pela construção dos empreendimentos Residencial Ernesto Maranhão e Residencial José Bernardes, respectivamente, quedaram-se inertes 

no que pertine a reparação dos vícios construtivos, alegando que ausência de responsabilidade e/ou adoção das providências cabíveis; 

Considerando que no curso dos procedimentos foram empreendidas várias diligências, dentre as quais à realização de reuniões nesta 

Procuradoria da República em Alagoas, contando com a participação dos interessados, como a Caixa Econômica Federal, a comissão de representantes 

dos moradores, as Administradoras dos condomínios, bem como a CASAL, de maneira que foram restou consignadas determinações visando solucionar 

o problema afeto ao esgotamento sanitário verificado nos empreendimento do PAR, notadamente os residenciais anteriormente mencionados; 

Considerando que em razão disso e no exercício de sua responsabilidade, a Caixa Econômica Federal informou que o fluxo para a 

solução do sistema de esgotamento sanitário nos empreendimentos do PAR consubstanciaria na contratação de empresa especializada para realização de 

diagnóstico e propositura de encaminhamentos, por meio de processo de licitação, e, com isso, sagrou-se vencedora a Construtora Alpinopólis; 

Considerando que o objeto do contrato firmado com a Construtora Alpinopólis cinge-se à revisão de soluções de esgotos existentes, 

ponderando as medidas de reforma, manutenção, recuperação e implantação de novas soluções recomendadas para o sistema de esgotamento sanitário 

nos empreendimentos do PAR, quais sejam: Ernesto Maranhão, Tarcísio de Jesus, Antônio Coutinho, Costa Dourada, Germano Santos, Ilha Vitória, José 

Bernardes, Janaína e Mayra; 

Considerando que segundo informações da CEF o contrato está dividido em 3 fases, sendo a 1ª diagnóstico do problema existente, a 

2ª apresentação de soluções viáveis e a 3ª elaboração de projeto com a solução recomendada; sendo que na reunião realizada em 12 de agosto de 2016 

(IC nº.: 852/2012-18) a CEF informou que a empresa havia cumprido a 2ª etapa, de modo que a documentação encontrava-se no setor de engenharia da 

CEF para análise da alternativa tecnicamente viável; 

Considerando a informação encaminhada pela CEF (fl. 108 do IC nº.: 501/2012-07) de que os pareceres técnicos emitidos acerca do 

problema de esgotamento sanitário nos empreendimentos do PAR apontam como solução mais viável para o caso do Residencial Ernesto Maranhão e 

José Bernardes a construção de estação de tratamento de esgotos (ETE), cabendo a definição, por meio de elaboração de projeto, do local adequado para 

implantação e destinação final dos efluentes tratados; 

Considerando que consoante a previsão dada na reunião acima mencionada, ao final do ano de 2016 já deveria ter sido deflagrado o 

processo licitatório para execução das soluções do sistema de esgotamento sanitário, sendo que essa informação até o presente momento não consta nos 

autos dos inquéritos em trâmite neste 7º Ofício; 

Considerando a gravidade do problema vivenciado pelos moradores, que  culmina por comprometer a qualidade de vida e o bem-

estar dessas famílias, tal qual pode ser verificado no relatório elaborado pela Construtora Alpinópolis (fls. 151-321 – IC 501/2012-07) e no relatório 

apresentado pela CASAL (fls. 322-365 do IC 501/2012-07); 

Considerando o implemento de prazo razoável para adoção das medidas pertinentes por parte da CEF, haja vista que as representações 

remontam ao ano de 2012 e ressaltando que, neste interregno, persistem as representações levadas a efeito pelos moradores do Residencial Ernesto 

Maranhão e José Bernardes sobre os mesmos fatos; 

Considerando, ainda, que o elastecimento do prazo para solucionar definitivamente por parte da Caixa Econômica Federal poderá 

implicar em ajuizamento de ação civil pública, visando a condenação em obrigação de fazer consistente na solução dos vícios de construção, notadamente 

o problema verificado no sistema de esgotamento sanitário; 

Considerando que o artigo 81 da Lei nº 8.078/90 confere legitimidade ao Ministério Público Federal para tutelar interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos; 

Considerando ser adequada a tentativa de correção na via extrajudicial dos vícios verificados e elencados acima; 

Considerando que o art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, confere ao Ministério Público da União a atribuição de “expedir 

recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”; 
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Considerando que o art. 24 da Resolução nº 87 do CSMPF dispõe que “o órgão do Ministério Público poderá, no exercício das funções 

referidas no artigo anterior, sugerir à esfera de poder competente a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas 

à efetividade dos direitos assegurados legalmente, nos termos do artigo 6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93”. 

RECOMENDA a Caixa Econômica Federal que: 

a) adote, com URGÊNCIA, todas as providências necessárias para realização dos reparos dos vícios de construção verificados nos 

sistemas de esgotamento sanitário dos empreendimentos do PAR - Residencial Ernesto Maranhão e Residencial José Bernardes, em observância as 

normas constantes da legislação pátria, notadamente aquelas veiculadas por meio dos preceitos constitucionais e da legislação consumerista; 

b) elaborem e encaminhem ao Ministério Público Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, Relatório Descritivo com os seguintes itens, 

para cada um dos empreendimentos objeto desta recomendação: 1) indicação da solução adotada e 2) cronograma contendo calendário de execução dos 

reparos. 

A presente Recomendação dá ciência dos fatos ao destinatário e o constitui em mora em caso de omissão nos deveres legais que lhe 

cabem, conforme explanado nos fundamentos desta Recomendação. Frise-se que o descumprimento desta poderá gerar responsabilidade e ensejar a 

propositura da pertinente ação civil pública. 

RESSALTA-SE, por fim, que o destinatário dispõe do prazo de 10 (dez) DIAS para informar formalmente ao Ministério Público 

Federal se cumprirá a  Recomendação, bem como as providências que estão sendo adotadas para atendimento da mesma, juntando documentos que 

comprovem tais medidas, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75, de 1993. Por fim, saliente-se que a ausência de resposta será interpretada 

como recusa de atendimento a esta Recomendação. 

Publique-se a presente Recomendação no portal eletrônico do Ministério Público Federal, nos termos do que dispõe o art. 23, da 

Resolução n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 06 de abril de 2010. 

Encaminhe-se cópia da Recomendação em epígrafe à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para os 

devidos fins. 

Cientifiquem-se e encaminhe-se cópia aos Síndicos ou representantes dos condôminos do Residencial José Bernardes e do Residencial 

Ernesto Maranhão acerca da presente recomendação. 

Atenciosamente, 

 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7973| 

DESPACHO DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 

Referência: Inquérito Civil n.º 1.11.000.000379/2015-11 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação, na qual noticia o não 

fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (SMS) ao Sr. Edvaldo Gomes da Silva (portador de AVC e acamado há  cinco anos) dos 

seguintes itens: 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, 1 (uma) cadeira de rodas, 1 (uma) cama hospitalar, 1 (um) colchão pneumático e 1 (uma) cadeira 

de banho (conforme os atestados às fls. 9/13). 

Ademais, aduz a representante que procurou a FARMAJUD para buscar fraldas, mas foi informada que só poderiam ser entregues 

120 (cento e vinte) unidades por mês. Por fim, aduziu que procurou a SMS para receber um andador, porém, até a presente data, não obteve retorno. 

Como medida inicial, oficiou-se ao NIJUS e à SMS, solicitando manifestação pormenorizada acerca do teor da representação em tela.  

Em contato com a representante (fl. 19), esta informou que representantes do NIJUS compareceram à sua residência para colher dados 

técnicos que viabilizem a entrega da cadeira de banho e da cadeira de rodas. 

Considerando que os ofícios encaminhados ao NIJUS e à Secretária Municipal de Saúde de Maceió restaram infrutíferos, determinou-

se as suas reiterações. Quanto às fraldas, no entanto, considerando o protocolo que fixa em 120 (cento e vinte) a quantidade a ser fornecida mensalmente, 

requereu-se que a Secretária de Saúde do Município de Maceió avaliasse a situação específica do Sr. Edvaldo Gomes da Silva, apontando se a quantidade 

fixada pelo protocolo é suficiente para atender a situação do representante.  

Em resposta às fls. 26, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou relatório do estoque medicamento e correlato, bem como a 

listagem de todos os medicamentos em falta ou com estoque zerado. A Secretaria informou que, no ano de 2015, tivera muitos problemas com o 

abastecimento de correlatos, devido às dificuldades na licitação decorrente da influência da variação cambial no preço final de produtos fabricados com 

matéria-prima importada.  

Às fls. 144, oficiou-se ao NIJUS, solicitando informações acerca da possibilidade de fornecimento dos seguintes itens ao Sr. Edvaldo 

Gomes da Silva (portador de AVC e acamado há cinco anos): 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, 1 (uma) cadeira de rodas, 1 (uma) cama hospitalar, 

1 (um) colchão pneumático e 1 (uma) cadeira de banho, conforme os atestados de fls. 9/13. 

Às fls. 145, oficiou-se à SMS, solicitando informações atualizadas acerca da regularização do estoque de fraldas no âmbito do 

Município de Maceió e da previsão de finalização do procedimento, bem como acerca da possibilidade de fornecimento dos seguintes itens ao Sr. Edvaldo 

Gomes da Silva (portador de AVC e acamado há cinco anos): 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, 1 (uma) cadeira de rodas, 1 (uma) cama hospitalar, 

1 (um) colchão pneumático e 1 (uma) cadeira de banho, conforme os atestados de fls. 9/13. 

Em resposta, às fls. 147, o NIJUS informou que a Instituição AAPPE ficaria responsável pela entrega das cadeiras de rodas e de 

banho e, sobre as fraldas, orientou a atualização do cadastro junto a Secretaria Municipal de Saúde, a qual é responsável pelo fornecimento. Ademais, 

informou que, em relação aos pedidos de cama hospitalar e de colchão pneumático, não há possibilidade de atendimento do pleito por via administrativa, 

em vista da inexistência de fornecimento via SUS e, portanto, não há estoque desses materiais. 

Em resposta, às fls. 149, a Secretaria Municipal de Saúde informou que há um processo referente à solicitação de fraldas para o 

paciente Edvaldo Gomes da Silva e que, após análise, foi autorizada a liberação de 180 (cento e oitenta) fraldas/mês. Ressaltou-se, todavia, que ainda 

está pendente a regularização do estoque. 

Consoante Certidão acostada às fls. 151, a representante informou, mediante contanto telefônico, que o Sr. Edvaldo Gomes se encontra 

acamado, sem conseguir ao menos sentar-se. Dos itens requeridos, atestou o recebimento da cadeira de rodas motorizada. Sobre as fraldas, relatou que 

não conseguiu obtê-las, em vista da carência de estoque.  
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Desta feita, determinou-se fosse Oficiada à AAPPE para que apresentasse  informações acerca do fornecimento de cadeira de rodas 

no âmbito do Município de Maceió, bem como da possibilidade de fornecimento ao Sr. Edvaldo Gomes da Silva. Oficiou-se, ainda, à Secretaria Municipal 

de Saúde para que pronunciasse sobre a regularização do estoque de fraldas no âmbito do Município de Maceió.  

Em reposta às fls. 155/158, a SMS apresentou folha de informações, na qual informa que “(...) o paciente Edvaldo Gomes da Silva, 

portador (a) do CPF: 412.121.427-72, está apto(a) para recebimento de fraldas geriátricas descartáveis tamanho “G”, conforme critérios de inclusão e 

formulário específico preenchido por seu médico (...)”. Além do mais, certificou que a distribuição seria de 180 (cento e oitenta) fraldas por mês.  

Em relação à regularização do estoque de fraldas, informou que foi solicitado o empenho do saldo da ata de registro de preço para o 

fornecimento de fraldas descartáveis, conforme o processo de nº 5800.5347/2016, cujo extrato de tramitação anexou-se aos autos.  

A AAPPE informou que o Sr. Edvaldo Gomes da Silva foi contemplado com a cadeira de rodas no mês de Dezembro de 2015. Já em 

relação à cadeira de banho, asseverou que o paciente permanece em seu aguardo.  

Conforme Ata de Reunião à fl. 64, restou acordado o envio da documentação de todos os pacientes que procuraram o Ministério 

Público Federal noticiando o desabastecimento de fraldas, para assim, o Município de Maceió informar a situação destes pacientes, indicando se já 

voltaram a receber as fraldas e acostar o recibo de recebimento.  

Por meio de Ofício de nº 661/2016 – GAB/SMS, a SMS acostou Memorando de nº 527/2016 para atestar o recebimento das fraldas 

aos pacientes relacionados em e-mail enviado por esta Procuradoria. 

Para comprovar as alegações, colacionou Memorando de nº 527/2016, no qual lista os pacientes em correspondência à última data de 

recebimento das fraldas. Consta que a última data de recebimento de fraldas para Edvaldo Gomes da Silva fora em 17/06/2016. 

Em certidão de fls. 170, a representante, esposa do paciente, confirmou o recebimento de uma cadeira de rodas e de uma cadeira de 

banho. Todavia, asseverou que não recebera a cama hospitalar e o colchão pneumático. Quanto às fraldas, fora certificado que percebera em apenas dois 

meses do corrente ano, salientando que não conseguira receber no mês de julho.  

Às fls. 178/181, foi determinada a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Município de Maceió, a fim de que promovesse visita 

ao Sr. Edvaldo Gomes da Silva, através do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) para atendimento, avaliação e acompanhamento da situação atual 

do paciente. Da realização da visita domiciliar, que fosse remetido ao Ministério Público Federal o laudo médico/pareceres dos profissionais integrantes 

dos Serviços de Atendimento Domiciliar. Além do mais, que fossem realizados todos os procedimentos alusivos à visita, bem como, se fosse o caso, a 

marcação de todos os procedimentos solicitados pelo médico e o fornecimento de todos os equipamentos e medicamentos necessários. Ainda. Que 

informasse o motivo de desabastecimento do estoque de fraldas no mês de julho, consoante comunicação da representante. 

Em resposta (fls. 183/186), a SMS aduziu os seguintes termos: 

“Esclarecemos que os itens “cama hospitalar” e colchão pneumático não estão contemplado na TABELA UNIFICADA DE 

PROCEDIMENTOS – SIGTAP/SUS; 

A solicitação de cadeira de banho e cadeiras de rodas, foi encaminhada ao serviço credenciados para dispensação de Opms da 

PESTALOZZI, recomendo entrar em contato com seus familiares à comparecer ao serviço para avaliação e medição conforme o pedido; 

Quanto à solicitação de fraldas geriátricas, deve ser encaminhada para área técnica da Saúde do Idoso;” 

No que concerne à visita domiciliar, informou a SMS que, após nova visita ao Sr. Edvaldo Gomes da Silva, foi constatado que o 

interessado recebeu uma cadeira de rodas, cadeira de banho e está recebendo as fraldas geriátricas regularmente.  

Ante o exposto, determino a adoção da seguinte providência: 

1) expedição de ofício à Representante, solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório médico atualizado quanto à continuidade 

da necessidade clínica do Sr. Edvaldo Gomes da Silva em receber a cama hospitalar e colchão pneumático. 

Outrossim, tendo em vista que já decorreu o prazo de 1 (um) ano desde que foi prorrogado o Inquérito Civil em epígrafe, sendo que 

ainda há necessidade de realização de novas diligências e da análise dos respectivos resultados para fins de descoberta da verdade sobre os fatos, determino 

a prorrogação do presente por mais 1 (um) ano, consoante o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87. Publique-se e cientifique-se a PFDC, conforme art. 15, 

§ 1º da Resolução CSMPF nº 87. 

Com a resposta ou escoado o prazo, voltem-me os autos conclusos. 
 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7762| 

DESPACHO DE 28 DE ABRIL DE 2017  
 

Referência: Inquérito Civil nº 1.11.000.000423/2014-02 
 

Trata-se de procedimento instaurado para implementação do Projeto Ministério Público pela Educação no Município de Maragogi.  

Façam-se conclusos os presentes autos, a fim de que sejam ponderadas as medidas a serem adotadas em função das Recomendações 

expedidas, bem como para manter contato com o Ministério Público do Estado de Alagoas, de forma a possibilitar providências em conjunto e para que 

seja analisada a viabilidade da 2ª Audiência Pública.  

Outrossim, tendo em vista que já decorreu o prazo de 1(um) ano desde a última prorrogação, sendo que ainda há necessidade de 

realização da diligência acima, determino a prorrogação do presente por mais 1 (um) ano, consoante o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87. Publique-se e 

cientifique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, conforme art. 15, § 1º da Resolução CSMPF nº 87. 

Publique-se e cientifique-se à PFDC, conforme art. 15, § 1º da Resolução CSMPF nº 87. 

 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 15100| 

PORTARIA Nº 48, DE 8 DE MAIO DE 2017  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato n. 1.13.000.000883/2017-09 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de “Apurar 

a suposta prática de ato de improbidade administrativa praticada pelo ex-prefeito de Itacoatiara/AM, Mamoud Amed Filho, no que tange à execução do 

Convênio PAR nº 19600/2013, celebrado entre o FNDE e o município de Itacoatiara/AM, com a finalidade de construção de quatro escolas por meio do 

Plano de Ação Articulada – PAR (duas na zona urbana e duas na zona rural), nos anos de 2013 a 2016. 

Para isso, DETERMINA-SE:  

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

002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 

Cumpra-se. 
 

VICTOR RICCELY LINS SANTOS 

Procurador da República 

(Em substituição ao 12º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 15096| 

PORTARIA Nº 49, DE 8 DE MAIO DE 2017  
 

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

constitucionais e legais, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato n. 1.13.000.000896/2017-70 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de “Apurar 

supostas irregularidades praticadas pelo Professor do Curso de Eletrotécnica do IFAM-CMC, Stanislau de Oliveira Arruda, consubstanciadas na possível 

prática de assédio moral em relação ao representante e no fato de realizar pagamento para que um aluno do Curso de Engenharia de Controle e Automação, 

do IFAM-Distrito, lecione aulas da disciplina de Eletricidade em seu lugar.” 

Para isso, DETERMINA-SE:  

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

002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 

Cumpra-se. 
 

VICTOR RICCELY LINS SANTOS 

Procurador da República 

(Em substituição ao 12º Ofício) 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20071| 

PORTARIA Nº 200, DE 9 DE MAIO DE 2017 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o 

que consta do OFÍCIO 10/2017-SECVA, resolve: 

Art. 1º Designar o Doutor EDSON ABDON PEIXOTO FILHO, Procurador da República, para oficiar como membro do Ministério 

Público Federal durante a Inspeção Anual da 12ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no período de 15 a 19/05/2017. 

 

OLIVEIROS GUANAIS DE AGUIAR FILHO 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20043| 

PORTARIA Nº 5, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

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

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

c) Considerando que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando a necessidade da realização de diligências para apuração dos fatos; 

RESOLVE a signatária, CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.14.000.000886/2017-05 em INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar os 

fatos noticiados. 

Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste em 

“Apurar eventuais irregularidades em praia do flamengo, como eventual poluição causada por lixo e obstrução do acesso à praia, em face de obras 

realizadas pela Prefeitura”. 

Determino a realização da seguinte diligência: a) Expeça-se ofício à Prefeitura de Salvador, com cópia da ATA de reunião de fl. 18, 

solicitando informações sobre os fatos narrados pelos barraqueiros, em especial a presença de lixo em praia do flamengo e eventual obstrução do acesso 

à praia em razão de obras da Prefeitura na localidade. 

Após os registros de praxe, publique-se esta conversão à 04ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 

os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  

   

 

 BARTIRA DE ARAÚJO GÓES 

 Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1017| 

PORTARIA Nº 6, DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

Expedientes BA nº 12573/2017 e 17181/2017 

 

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; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 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: Possível construção de muro em terreno de marinha e instalação de portão obstruindo o acesso à praia por parte do 

proprietário da Pousada Surubi (atualmente denominada Pouso das Garças), em Mangue Seco, Jandaíra/BA, em 2017. 

TEMÁTICA: Patrimônio Público 

CÂMARA: 1ª CCR 

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

c) Fica nomeado o Técnico Administrativo Alexinaldo Senna Gomes, matrícula nº 25.592, para exercer função de Secretário no 

presente Inquérito Civil Público. 

d) Cumpra-se o despacho anexo. 

 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1449| 

PORTARIA Nº 10, DE 16 DE MAIO DE 2017 

 

Instaura Inquérito Civil Público para apurar suposto desmatamento em área de 

restinga, na região da praia de Itaquena, município de Porto Seguro/BA, 

supostamente causado pelo empreendimento residencial denominado 

“Condomínio Paraju”, por danificarem 1,33 hectares de vegetação nativa, restinga 

de bioma Mata Atlântica em estágio médio, avançado e zona de amortecimento, 

não passível de autorização para supressão. 

 

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; 
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CONSIDERANDO o que consta na Notícia de Fato nº 1.14.010.000081/2017-34; 

RESOLVE: 

I. Instaura Inquérito Civil Público para apurar suposto desmatamento em área de restinga, na região da praia de Itaquena, município 

de Porto Seguro/BA, supostamente causado pelo empreendimento residencial denominado “Condomínio Paraju”, por danificarem 1,33 hectares de 

vegetação nativa, restinga de bioma Mata Atlântica em estágio médio, avançado e zona de amortecimento, não passível de autorização para supressão. 

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 4ª 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) Notifique-se os representados para prestarem informações, apresentando o ato que autorizou a supressão da vegetação ou justificar 

a ausência dele. 

V – Após, nova conclusão. 

 

LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 19876| 

PORTARIA Nº 12, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.000.001500/2017-74. Instauração de Inquérito Civil. 

 

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

constitucionais e legais, e 

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, ainda, 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”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei Complementar nº 

75/93; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº1.14.000.001500/2017-74, que comunica suposta prática ilícita, cometida por servidor 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em apuração no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 16301.720015/2016-17. 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos narrados no presente expediente; 

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

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando desde já: 

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

“Apura suposta prática ilícita, cometida por servidor da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em apuração no curso do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 16301.720015/2016-17.” 

b) Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da presente. 

c) Oficie-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, requisitando que envie a esta Procuradoria, cópia integral do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 16301.720015/2016-17, no estágio em que se encontra. 

Nomeio o Técnico Administrativo Yeda Souza de Jesus, matrícula nº 14527, lotada nesta Procuradoria, para exercer função de 

Secretário no presente Inquérito Civil. 

 

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 19880| 

PORTARIA Nº 13, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.000.001502/2017-63. Instauração de Inquérito Civil. 

 

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

constitucionais e legais, e 

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, ainda, 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”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei Complementar nº 

75/93; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº1.14.000.001502/2017-63, que comunica suposta prática ilícita, cometida por servidor 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em apuração no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 16301.720022/2016-19. 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos narrados no presente expediente; 

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

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando desde já: 
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a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  

“Apura suposta prática ilícita, cometida por servidor da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em apuração no curso do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 16301.720022/2016-19.” 

b) Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da presente. 

c) Oficie-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, requisitando que envie a esta Procuradoria, no prazo de 15 

dias, cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar nº 16301.720022/2016-19, no estágio em que se encontra. 

Nomeio o Técnico Administrativo Yeda Souza de Jesus, matrícula nº 14527, lotada nesta Procuradoria, para exercer função de 

Secretário no presente Inquérito Civil. 

 

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 19907| 

PORTARIA Nº 14, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.000.001482/2017-21. Instauração de Inquérito Civil. 

 

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

constitucionais e legais, e 

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, ainda, 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”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei Complementar nº 

75/93; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº1.14.000.001482/2017-21, que comunica supostas irregularidades nos procedimento 

de credenciamento de leiloeiros, realizado pelo TRT da 5ª Região em 2016; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos narrados no presente expediente; 

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

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando desde já: 

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

“Apura supostas irregularidades nos procedimento de credenciamento de leiloeiros, realizado pelo TRT da 5ª Região em 2016” 

b) Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da presente. 

c) Oficie-se ao TRT da 5ª Região, solicitando que envie a esta Procuradoria, no prazo de 10 dias, cópia integral do procedimento 

PROAD nº 1181/2016; 

Nomeio o Técnico Administrativo Yeda Souza de Jesus, matrícula nº 14527, lotada nesta Procuradoria, para exercer função de 

Secretário no presente Inquérito Civil. 

 

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2560| 

PORTARIA Nº 22, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 

administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 

necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possíveis ilegalidades na execução do contrato nº 639/2015, oriundo do Pregão 

Presencial nº 033/2015, firmado pelo Município de Senhor do Bonfim/BA com a empresa Marcos Souza Conceição-ME, no valor de R$ 114.082,40, 

tendo por objeto o fornecimento, de forma parcelada, de materiais necessários para produção do livro Acessível do Programa Educação Inclusiva Direito 

à Diversidade, em atendimento ao convênio nº 816019/2008/FNDE (SIAFI n.º 627132); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art. 4º, 

I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 

convicção acerca da matéria versada, devendo o cartório desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio, autuá-la, afixá-

la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007; 
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Objeto da investigação: Apurar possíveis ilegalidades na execução do contrato nº 639/2015, oriundo do Pregão Presencial nº 

033/2015, firmado pelo Município de Senhor do Bonfim/BA com a empresa Marcos Souza Conceição-ME, no valor de R$ 114.082,40, tendo por objeto 

o fornecimento, de forma parcelada, de materiais necessários para produção do livro Acessível do Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, 

em atendimento ao convênio nº 816019/2008/FNDE (SIAFI n.º 627132); 

Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

 

ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1017| 

DESPACHO DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

Expedientes BA nº 12573/2017 e 17181/2017 

 

Autue-se como Notícias de Fato Cíveis e, em seguida, como Inquérito Civil. 

Cuida-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possível construção de muro em terreno de marinha e instalação de portão 

obstruindo o acesso à praia por parte do proprietário da Pousada Surubi (atualmente denominada Pouso das Garças), em Mangue Seco, Jandaíra/BA, em 

2017. 

As irregularidades foram detectadas, inicialmente, mediante o Relatório RFA 1533/2014-20186 do INEMA, elaborado em 2014, que 

aportou neste MPF no presente ano de 2017. De um lado, observou-se que o proprietário da pousada havia instalado um portão que bloqueava o acesso 

da vila à praia, em Mangue Seco, Jandaíra/BA. O referido acesso, anteriormente, dava-se por meio de servidão por meio da propriedade da pousada. De 

outro lado, também se observou, consoante fotografia anexa ao Relatório, que o proprietário do estabelecimento havia construído um muro de contenção 

das águas do mar, em terreno de marinha. 

Conjuntamente com o relatório do INEMA, também aportou neste Ministério Público Federal representação datada de 2017, narrando 

os mesmos fatos. Nas fotografias anexas a esta representação, já se percebe que o anterior muro – construído originalmente com troncos de madeira – foi 

substituído por uma estrutura mais agressiva, de cimento. 

Ante o exposto: 

1) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Jandaíra/BA, requisitando que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

a) Informe o nome e CPF do proprietário da Pousada Surubi (atual Pousada Pouso das Garças), situada em Mangue Seco, nesse 

Município; 

b) Informe o CNPJ e o endereço completo da referida Pousada; 

c) Efetue vistoria na referida pousada, para apurar, inclusive com fotografias, as seguintes irregularidades: 

c.1) suposta instalação de portão que bloqueia o acesso da vila à praia; 

c.2) construção de muro de contenção das águas do mar. 

d) Encaminhe fotografias do muro, do portão, do entorno, do acesso à praia por meio da pousada e de eventuais acessos alternativos 

da vila à praia, se houver; 

e) Informe e comprove com fotografias se a única passagem normal da vila para a praia é por meio da pousada ou se há outros acessos 

alternativos com razoável acessibilidade à população em geral. Caso o acesso alternativo não tenha acessibilidade razoável, explique as dificuldades e 

comprove com fotografias; 

f) Informe se a pousada possui licença ambiental para construção do muro de contenção das águas; 

g) Informe se, tradicionalmente, o acesso da vila à praia era feito por meio da pousada, pela passagem que atualmente está fechada 

pelo portão. Em caso positivo, informe por quantos anos, aproximadamente, a passagem ficou aberta; e em que ano, aproximadamente, a passagem foi 

fechada. 

h) Em caso de detecção de alguma irregularidade na vistoria, solicita-se, de logo, que sejam lavrados os correspondentes autos de 

infração e que sejam aplicadas as multas e penalidades devidas, de tudo enviando-se cópia a este Ministério Público Federal. 

2) Oficie-se à SPU/Bahia, requisitando que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe se há alguma autorização emitida para a Pousada 

Surubi (atualmente denominada Pouso das Garças), situada em Mangue Seco, no Município de Jandaíra/BA, para construção de muro de contenção das 

águas do mar, consoante fotografias constantes nos documentos anexos (laudo do INEMA e na representação). 

(Enviar cópia do laudo do INEMA e da representação que está no expediente BA 17181/2017). 

 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 2359| 

PORTARIA Nº 49, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

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

127 e 129 da Constituição da República, e: 

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

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

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

d) considerando os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.15.003.000218/2017-11, autuada a partir de denúncia noticiando suposto 

desvio de combustível e uso irregular de veículo oficial por parte do Sr. Pedro Moreira, chefe dos Agentes de Endemias na Serra da Ibiapaba; 

Determina a instauração de inquérito civil, com a realização das seguintes diligências: 
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a) autue-se a presente Portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

distribuição a este 1º Ofício e área de atuação vinculada à 5ªCCR; 

b) Inclua-se no Sistema Único observação relacionando este procedimento ao IPL nº 00021/2017 com o fim de alertar para a 

tramitação conjunta das investigações;   

c) após os registros de praxe, cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação de Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução nº 23/07 do CSPMF. 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 2393| 

PORTARIA Nº 53, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

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

127 e 129 da Constituição da República, e: 

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

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

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

d) considerando os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.15.000.001788/2016-69, autuado com base em representação 

encaminhada pela Sala de atendimento ao Cidadão noticiando irregularidades na concessão de terras efetuadas pelo INCRA no município de Santa 

Quitéria; 

Determino a instauração de inquérito civil mediante a conversão do PP Nº 1.15.003.001788/2016-69, com a realização das seguintes 

diligências: 

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

distribuição a este 1º Ofício e área de atuação vinculada à 1ªCCR; 

b) contacte-se o representante, por meio do endereço de e-mail constante da representação, a fim de que forneça a qualificação e 

endereço do Senhor Nonato Prado, tendo em vista a resposta apresentada pelo INCRA (fls. 13), que não logrou identificar, através dos mecanismos de 

que dispõe, a situação de tal pessoa; 

c) após os registros de praxe, cientifique-se a 1ª Câmara de Coordenação de Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução nº 23/07 do CSPMF. 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 19171| 

PORTARIA Nº 131, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.002743/2015-93, com 

objetivo de apurar suposta fraude na construção de iate particular pela INACE em favor do Almirante Euclides Janot de Matos e sua empresa JM 

Empreendimentos Náuticos e Imobiliários Ltda com possível favorecimento na contratação da INACE para fabricar navios de interesse da Marinha do 

Brasil; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 

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

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 

o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 

3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

4. Após, voltem conclusos para deliberações. 

 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 434| 

PORTARIA Nº 4, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 

signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 

nº 75, de 20 de maio de 1993;  

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal;  
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 

inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

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

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do artigo 225, § 3º, da CRFB; 

cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938/81); 

CONSIDERANDO que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, em razão da coisa, estando o proprietário ou possuidor 

obrigado a reparar o dano; 

CONSIDERANDO que a Lei 12.651/2012 estabelece que as APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações  

CONSIDERANDO que o artigo 8º do Código Florestal estabelece regime especial de proteção às APPs, restringindo a intervenção e 

supressão de vegetação a situações excepcionais de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas no texto normativo. 

CONSIDERANDO que em abril de 2017 aportou nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato sob o nº 1.18.005.000025/2017-

20 informando obras em construção em menos de 100 metros das margens do Rio Paranaíba em Itumbiara. 

CONSIDERANDO que o referido procedimento teve origem na Promotoria de Justiça da Comarca de Itumbuiara-GO, tendo sido 

declinado em razão de Interesse da UNIÃO; 

RESOLVE: 

Converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, com a finalidade de apurar a construção do Ed. Belvedere, com 18 pavimentos, pela empresa Palma Empreendimento, situado na 

Avenida Celso Ribeiro da Silva Qd. 05 Lts. 03 e 04 Loteamento Parque Imperial-Itumbiara, há menos de 100 metros das margens do Rio Paranaíba (Área 

de Preservação Permanente), em descumprimento à Lei 12.651/12 (Código Florestal). 

Determino a adoção das seguintes providências: 

a) registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n. 87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando da sua instauração, em observância 

ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos 

termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-CSMPF; 

c) obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser acompanhados 

de cópia da presente Portaria, ou de indicação do endereço eletrônico oficial onde ela esteja disponível, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 

87/2010-CSMPF. 

e) cumpram-se as diligências exaradas no último despacho. 

Após, venham os autos conclusos. 

 

ANA PAULA FONSECA DE GÓES ARAUJO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 436| 

PORTARIA Nº 5, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 

signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 

nº 75, de 20 de maio de 1993;  

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 

inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

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

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do artigo 225, § 3º, da CRFB; 

cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente(Lei 

6.938/81); 

CONSIDERANDO que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, em razão da coisa, estando o proprietário ou possuidor 

obrigado a reparar o dano; 

CONSIDERANDO que a Lei 12.651/2012 estabelece que as APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações  

CONSIDERANDO que o artigo 8º do Código Florestal estabelece regime especial de proteção às APPs, restringindo a intervenção e 

supressão de vegetação a situações excepcionais de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas no texto normativo. 
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CONSIDERANDO que, em setembro de 2011, aportou nesta Procuradoria da República o ofício n. 085/2011, encaminhado pela 

Promotoria de Justiça de Itumbiara, noticiando a existência de rancheiros (estabelecimentos comerciais) na região da Prainha,  próximo à Avenida Celso 

Ribeiro da Silva, em Itumbiara, à menos de 100 metros das margens do Rio Paranaíba. 

CONSIDERANDO que a referida informação foi inicialmente autuada como Anexo II do  ICP 1.18.000.001094/2-10-24, o qual 

apurava de forma abrangente diversas ocupações irregulares de Áreas de Preservação Permanente dos reservatórios das UHEs São Simão, Cachoeira 

Dourada e Itumbiara, e depois desmembrada pelo despacho de folhas 202/209 para atribuir eficiência às investigações; 

RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com a finalidade de 

apurar estabelecimentos comerciais situados na região da Prainha,  próximo à Avenida Celso Ribeiro da Silva, em Itumbiara, a menos de 100 metros das 

margens do Rio Paranaíba (Área de Preservação Permanente), em descumprimento à Lei 12.651/12 (Código Florestal),  noticiados no documento 

Protocolo PR-GO-00022720/2011 (Ofício n. 085/2011). 

Determino a adoção das seguintes providências: 

a) registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n. 87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando da sua instauração, em observância 

ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos 

termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-CSMPF; 

c) obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser acompanhados 

de cópia da presente Portaria, ou de indicação do endereço eletrônico oficial onde ela esteja disponível, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 

87/2010-CSMPF. 

e) Juntem-se aos autos cópia dos despachos de folhas 06 e 202/209 dos Autos do ICP 1094/2010-24. Após,  venham os autos conclusos 

para designação de diligências 

 

ANA PAULA FONSECA DE GÓES ARAUJO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 17853| 

PORTARIA N° 112, DE 9 DE MAIO 2017 

 

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

constitucionais e legais, 

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 1.18.000.003045/2016-11, autuado com a finalidade 

de apurar ações ou omissões ilícitas dos entes responsáveis pelo pagamento às entidades socioassistenciais, no Município de Goiânia; 

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 1.18.000.003045/2016 em inquérito civil, apurar eventuais ações ou omissões 

ilícitas da União (Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário) e do Município de Goiânia, relativamente ao não pagamento às entidades 

socioassistenciais que, mediante convênio, prestam serviços à população local. 

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) determino o sobrestamento do inquérito em epígrafe pelo prazo de 60 (sessenta) dias;  

c) findo a determinação do item 'b', oficie-se ao Município de Goiânia, acusando o recebimento do ofício n° 862/2015/GAB/SEMAS, 

datado de 10/4/2017 (fls. 36/39), e requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias, informações acerca dos repasses às entidades socioassistenciais com 

as quais o Município mantém convênio, referente às parcelas do ano de 2016,  conforme autorização de pagamento prorrogado até junho/2017; e 

d) encaminhe-se cópia desta portaria à 1ªCCR, para conhecimento e inclusão na sua base de dados.  

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

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 17932| 

DESPACHO DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.18.000.002090/2014-97 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para investigar o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica das 

instituições de ensino público mantidas pela União e por suas autarquias, no âmbito do estado de Goiás.  

É o relato necessário. 

Pois bem, compulsando os autos, observo que, apesar de diversas medidas implementadas por este órgão ministerial visando a 

instrução do feito, ainda remanescem diligências complementares, a fim de instruir eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais, a cargo deste Ofício de 

Tutela do Consumidor, Educação, Criança, Adolescente, PPD, Direitos Sexuais e Reprodutivos, na Procuradoria da República em Goiás. 

Posto isso, prorrogo o prazo de tramitação deste Procedimento por mais dois anos, ao teor do artigo 15, parágrafo único, da Resolução 

nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a contar da data de hoje, solicitando sua regularização no Sistema UNICO uma vez que 

o mesmo encontra-se com data prevista para finalização em 13/04/2017. 
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Envie-se cópia do presente despacho à: 

I) I) ínclita Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, através do Sistema UNICO, para conhecimento e providências que entender 

cabíveis; 

II) II) Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República, em arquivo no formato digital (PDF) designado: Despacho 

Prorrogação – 1.18.000.002090/2014-97, que deverá inserir o arquivo na página direitos do cidadão (www.prgo.mpf.gov.br) deste órgão ministerial. 

Cumpra-se. Publique-se. 

 

MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 1519| 

PORTARIA Nº 23, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 129, inciso 

II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

CONSIDERANDO que, dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público, compreende-se a defesa da moralidade 

administrativa e do patrimônio público e social (art. 5º, III, “b”, e V, “b”, da Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO o teor do enunciado nº. 30 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, o qual determina a instauração de 

investigação civil quando o ato lesivo tiver natureza dúplice (criminal e cível);  

CONSIDERANDO o teor do inquérito policial nº. 667/2013, instaurado com vistas apurar possível irregularidades na execução do 

convênio nº. 202680/2012 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o município de Esperantinópolis-MA.  

RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL visando “apurar suposta irregularidade na aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE ao município de Esperantinópolis, no âmbito do Termo de Compromisso nº. 202680/2012”. 

Promovam-se os registros necessários no Sistema Único. 

Comunique-se, ainda, à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, 

§ 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº. 87/06. 

Designo Neide da Silva Souza, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, para atuar neste Inquérito Civil como secretário, 

enquanto lotado neste Ofício. 

Expedientes necessários. 
 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 1446| 

PORTARIA Nº 18, DE 4 DE ABRIL DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no inciso III do art. 129 da Constituição da República, no inciso VII do 

art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993; 

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 que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988), 

bem como defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V, da Constituição da República de 1988); e, ainda, zelar 

pela defesa do meio ambiente e dos direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas (art. 5º, inciso III, alíneas “d” e “e”, da Lei 

Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente na defesa 

dos direitos e interesses das populações indígenas; 

R E S O L V E converter a Notícia de Fato nº 1.20.000.000013/2017-37 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para identificar danos 

ambientais ocasionados pela concessão de Planos de Manejo Florestal pela SEMA-MT em áreas sub judice de interesse dos indígenas Kawaiwete/Kaiabi, 

denominada Terra Indígena Batelão, nos municípios de Tabaporã, Nova Canaã e Guarantã do Norte, para a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais 

cabíveis, vinculado à 6ª CCR. 

Comunique-se à Egrégia 6ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/93 e do artigo 6º da Resolução 

nº 87/06 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Por oportuno, determino, como diligência inicial, seja oficiada à FUNAI, conforme delineado em despacho próprio. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/06 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

MARIANNE CURY PAIVA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3055| 

PORTARIA Nº 25, DE 3 DE MARÇO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea d, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 2º, § 4º, da Resolução n.º 

23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e no art. 4º, § 1º, da Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

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 o Ofício nº 5/2016/CS-CG/CGSPF/DISPF/DEPEN-MJ, encaminhado pela Comissão Disciplinar Permanente da 

Penitenciária Federal em Campo Grande/MS à PRMS, noticiando supostas irregularidades no ingresso do ex-Agente Penitenciário Federal, Jefferson 

Jardim Espíndola, no curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, mediante o benefício da cota social, por meio do Sistema 

de Seleção Unificada – SISU-2014; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as informações contidas nos autos, o referido servidor teria apresentado comprovantes de 

rendimento adulterados, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013, no ato de sua inscrição no SISU-2014, de modo a se beneficiar, 

injustamente, de cota social; 

CONSIDERANDO a Lei n. 12.711/2012, que destina 50% (cinquenta por cento) das vagas de ingresso nas universidades federais e 

nas instituições federais de ensino técnico de nível médio aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; e reserva, 

dentro desse percentual, metade das vagas aos candidatos cujas famílias tenham renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita; 

CONSIDERANDO a documentação que subsidiou o ingresso do acadêmico Jefferson Jardim Espíndola através do SISU, verifica-se 

que os documentos de f. 45/46 dos autos digitalizados (f. 60) são os mesmos reconhecidos como falsos pelo Laudo n. 0166/2016 – SETEC/SR/DPF/MS 

(f. 52-v/55-v); 

CONSIDERANDO que a UFGD informou que a apuração da irregularidade em questão ainda não chegou a termo e que tão logo seja 

ela encerrada enviará a esta procuradoria as suas conclusões sobre o caso; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a investigação, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão e à busca de 

soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias, visando à defesa da ordem jurídica e à 

proteção dos interesses que ao Ministério Público Federal incumbe resguardar; resolve: 

Em observância aos termos dos artigo 2º, § 7º e 4º da Resolução nº 23 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

de 17/09/2007, e subsidiariamente da Resolução nº 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONVERTER o 

Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar os fatos supramencionados, com os seguintes dados identificadores: 

–  representante: Comissão Disciplinar Permanente da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS; 

– representado: Jefferson Jardim Espíndola; 

 – assunto: “Apurar a i(r)regularidade no ingresso do acadêmico Jefferson Jardim Espíndola no curso de Medicina da UFGD, mediante 

o benefício da cota social, através do SISU-2014”. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC (tema nº 10049 – sistema 

de cotas);  

Caberá à Secretaria de Tutela diligenciar pelo cumprimento das determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito 

ao prazo para conclusão do presente IC. 

Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 

Remeta-se cópia desta Portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC); 

Monitore-se a resposta da UFGD quanto ao ofício MPF 456/2016 (f. 61). 

 

MARINO LUCIANELLI NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3057| 

PORTARIA Nº 26, DE 3 DE MARÇO DE 2017  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea d, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 2º, § 4º, da Resolução n.º 

23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e no art. 4º, § 1º, da Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

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 as representações formuladas perante esta Procuradoria da República1, noticiando fatos que despontam para a 

ocorrência, em tese, de desrespeito à jornada de trabalho dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul 

– IFMS, no campus de Nova Andradina/MS; 

CONSIDERANDO que os representantes se insurgem contra: as péssimas condições de trafegabilidade das estradas que dão acesso 

ao instituto, a carga horária excessiva, a impossibilidade de usufruir do horário de almoço e, no geral, as circunstâncias “estafantes e exaustivas” da rotina 

de trabalho, situações que estariam resultando em significativa evasão escolar; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato versa sobre interesses de caráter transindividual, na medida em que ultrapassam a esfera 

de atuação dos indivíduos isoladamente considerados; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a investigação, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão e à busca de 

soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias, visando à defesa da ordem jurídica e à 

proteção dos interesses que ao Ministério Público Federal incumbe resguardar; resolve: 
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Em observância aos termos dos artigo 2º, § 7º e 4º da Resolução nº 23 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

de 17/09/2007, e subsidiariamente da Resolução nº 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONVERTER o 

Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar os fatos supramencionados, com os seguintes dados identificadores: 

–  representantes: servidores do IFMS de Nova Andradina/MS; 

– representado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS, campus de Nova Andradina/MS; 

 – assunto: “Apurar suposta ocorrência de desrespeito à jornada de trabalho dos servidores no âmbito Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS, campus de Nova Andradina/MS”. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à 1ª Câmara da Coordenação e Revisão – CCR (tema nº 10051 – Ensino 

Fundamental e Médio);  

Caberá à Secretaria de Tutela diligenciar pelo cumprimento das determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito 

ao prazo para conclusão do presente IC. 

Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 

Remeta-se cópia desta Portaria à 1ª Câmara da Coordenação e Revisão – CCR; 

 

MARINO LUCIANELLI NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3056| 

PORTARIA Nº 28, DE 3 DE MARÇO DE 2017  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea d, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 2º, § 4º, da Resolução n.º 

23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e no art. 4º, § 1º, da Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

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 a representação formulada pelo vereador Robert Gustavo Ziemann perante esta Procuradoria da República, 

noticiando supostas irregularidades na prestação de serviço público postal por parte da agência dos Correios em Maracaju/MS (f.02-04); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o representante, não há funcionários suficientes na agência dos Correios daquela 

Municipalidade para atender a demanda da população, sendo frequentes atrasos nas correspondências, inclusive nas contas e boletos bancários dos 

munícipes, acarretando-lhes prejuízos financeiros em virtude de multas, juros e correções; 

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Maracaju/MS encaminhou o Ofício nº 001/2016/ASSEPAR à Procuradoria Regional 

dos Direitos do Cidadão, solicitando providências; 

CONSIDERANDO, ainda, o Ofício nº 11/2016/ASSEMA, expedido pela Associação Empresarial de Maracaju/MS, que reivindicou 

a adoção de medidas para sanar as irregularidades verificadas na prestação de serviço público postal, a saber: atrasos na entrega das correspondências, 

mau atendimento dos funcionários, extravios de correspondência e destinatários não encontrados; 

CONSIDERANDO, por fim, o abaixo-assinado formulado pelos usuários dos serviços dos Correios de Maracaju/MS, demonstrando 

a insatisfação da Municipalidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a investigação, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão e à busca de 

soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias, visando à defesa da ordem jurídica e à 

proteção dos interesses que ao Ministério Público Federal incumbe resguardar; resolve: 

Em observância aos termos dos artigo 2º, § 7º e 4º da Resolução nº 23 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

de 17/09/2007, e subsidiariamente da Resolução nº 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONVERTER o 

Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar os fatos supramencionados, com os seguintes dados identificadores: 

 representante: Robert Gustavo Ziemann; 

– representado: Agência dos Correios em Maracaju/MS; 

– assunto: “Apurar a (ir)regularidade na prestação de serviço público postal por parte da agência dos Correios em Maracaju/MS”. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (tema nº 10082 – serviço postal);  

Caberá à Secretaria de Tutela diligenciar pelo cumprimento das determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito 

ao prazo para conclusão do presente IC. 

Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 

Remeta-se cópia desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

 

MARINO LUCIANELLI NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 9883| 

PORTARIA Nº 92, DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001815/2016-04. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

III, alínea e e inc. V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea c, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 1º, caput 

da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e nos arts. 1º, caput, e 4º, inc. II, da Resolução n.º 87, de 6 

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

CONSIDERANDO o Ofício nº 1142/2016/32PJ/CGR/58ªPJ (fl.03) pelo qual o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, 

remeteu a esta Procuradoria da República cópia integral do Procedimento Preparatório nº 06.2016.00000326-0 (fls.04/130), instaurado para apurar 

possíveis irregularidade no repasse das verbas públicas Estadual e Federal para adequação, ampliação e estruturação de instalações relacionados aos 

atendimentos de paro humanizado; 
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CONSIDERANDO a informação trazida aos autos através do Ofício nº 1050/ASSGAB/FUNSAU/2015 (fls. 35-v/36), pelo qual o 

Diretor-Presidente da FUNSAU/MS relata que foram encaminhados projetos para o Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para 

atendimento específico da Rede Cegonha, da UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), UCINCO (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal 

Convencional) e UCINCA (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru), Assim como o Banco de Leite Humano. Todos esses projetos 

tiveram parecer favorável pelos técnicos do Ministério, todavia não houve emissão de portaria pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao processo; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 021/2015-Superintendência (fl. 14), o qual relata que o projeto de reforma do 3º andar da Associação 

Beneficente de Campo Grande - ABCG, que atende a linha materno infantil, foi elaborado dentro das normas exigidas pelos diversos órgãos 

fiscalizadores, inclusive pela Vigilância Sanitária sendo que tal projeto se encontra na Caixa Econômica Federal, órgão mandatário do Ministério da 

Saúde que financia a reforma/adequação do ambiente. Sendo que a execução depende de liberação de verbas do Ministério da Saúde (convênio nº 

7762018/2011); 

CONSIDERANDO a CARTA nº 041/028/2016/ABCG (fl. 56-verso), pela qual o Presidente da Santa Casa de Campo Grande relata 

que para atendimento da mulher (gestante ou parturiente) foi firmado o convênio nº 775099/2012 que disponibilizou a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais) para reforma e adequação de ambiência visando a instalação de 05 (cinco) salas PPP (Pré Parto, Parto e Pós Parto), o referido 

convênio está em execução e será concluído após o término das obras do 3º andar, com previsão em 90 (noventa) dias; 

CONSIDERANDO que remanesce a necessidade de se averiguar se foram liberados os recursos federais para a adequação das 

instalações do parto humanizado na Santa Casa de Campo Grande e no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e se foram feitas as adequações previstas, 

a fim de garantir a efetiva tutela do direito ao parto humanizado das gestantes; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação do aludido procedimento preparatório, nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º, da 

Resolução nº 23/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE Converter este Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, mediante registro no Sistema Único de Informações 

com os seguintes dados: 

Objeto: Averiguar suposto atraso no repasse de verba federal à Associação Beneficente de Campo Grande – ABCG (convênio nº 

776208/2011) e ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS, para adequação das instalações ao parto humanizados. 

Tema: 10065 – Repasse de Verba do SUS 

Município: Campo Grande 

Grupo Temático: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Para continuidade das investigações adota-se as seguintes providências: 

(1) Expeça-se Ofício a Associação Beneficente de Campo Grande – ABCG, acompanhado de cópia do Ofício nº 021/2015-

Superintendência (fl. 14), nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no 

artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria esclareça, com base na informação 

veiculada em resposta ao item “a” do Ofício anexo, se os recurso previstos no convênio 776208/2011 foram liberados pelo Ministério da Saúde. Caso 

positivo, informe se as obras previstas para serem realizadas com esses recursos financeiros já foram concluídas. 

(2) Expeça-se Ofício a Associação Beneficente de Campo Grande – ABCG, acompanhado de cópia da CARTA nº 

041/028/2016/ABCG (fl. 56-verso), nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com 

fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria esclareça, com base 

nas informações constantes no item “3” do documento anexo, se as obras de reforma a adequação de ambiência, previstas para serem realizadas com 

recursos federais do convênio 775099/2012 já foram realizadas. Caso negativo, forneça cronograma com prazo para conclusão. 

(3) Expeça-se Ofício ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS, acompanhado de cópia do Ofício nº 

1050/ASSGAB/FUNSAU/2015 (fls. 35/36), nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 

com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria esclareça, com 

base na informação veiculada como complementação de resposta ao item “b”, do documento anexo, qual o atual estágio do processo para liberação de 

recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, para atendimento da Rede Cegonha, da UTIN, da UCINCO, da UCINCA e do Banco de Leite Humano. 

Por fim, devem ser observadas as seguintes determinações: 

a) Registrar e autuar a presente portaria, com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, III, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

b) Afixar cópia desta portaria no local de costume;  

c) Publicar a presente portaria na Imprensa Oficial, via Sistema Único de Informação (art. 5º, VI e art. 16, § 1º, I, da Resolução 

CSMPF nº 87/2010); 

d) Aguardar resposta ao Ofício nº 012/2017/MPF/PR/MS/GABPR10 (fl. 133); 

e) Fazer os autos imediatamente conclusos, para cumprimento das diligências iniciais. 

 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Da República 

Procurador Regional Dos Direitos Do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1609| 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA COORDENADORA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO JOÃO DEL REI, 

no uso de suas atribuições institucionais,  

considerando a necessidade de implementação da Brigada de Incêndio na Procuradoria da República em São João Del Rei/MG, na 

forma da Lei Estadual nº 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto nº 44.746 de 29/02/2008, com as alterações pelo Decreto nº 46.595 de 

10/09/2014, e pela Norma Brasileira NBR 14276:2006, que estabelece os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de 

brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, visando, em 

caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente, e em atendimento à Portaria nº 

445, de 22 de setembro de 2016, do Gabinete do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, resolve que: 

Art. 1º Fica instituída a Brigada de Incêndio na Procuradoria da República em São João Del Rei. 
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Art. 2º A implantação e a manutenção da Brigada de Incêndio, além do cumprimento das previsões legais, consistem em tarefa 

essencial para garantir a integridade das pessoas e do patrimônio da organização, harmonizando os sistemas de proteção contra incêndios ativos e passivos 

existentes com os recursos humanos da Procuradoria da República em São João Del Rei. 

Parágrafo único. A atividade, relevante e prioritária, deverá contar com a colaboração de todas as áreas da organização e de seus 

servidores. 

Art. 3º Compete, basicamente, à Brigada de Incêndio: 

a) assessorar na elaboração das ações de prevenção e combate a sinistros; 

b) avaliar os riscos existentes na edificação, com elaboração de relatórios periódicos; 

c) inspecionar os equipamentos de combate a incêndio; 

d) inspecionar rotas de fuga; 

e) promover exercícios simulados de evacuação e combate a incêndio; 

f) elaborar material informativo sobre prevenção e risco de sinistros; 

g) elaborar normas internas para procedimentos de prevenção de incêndio; 

h) avaliar a gravidade da ocorrência de princípios de incêndios; 

i) atuar no combate ao princípio de incêndio; 

j) decidir sobre a necessidade de evacuação do prédio; 

k) atuar na evacuação do prédio em caso de sinistro; 

l) acionar, em caso de necessidade, o Corpo de Bombeiros. 

Art. 4º O quantitativo de efetivo para composição da Brigada de Incêndio obedecerá a legislação vigente, atualmente, as normas 

técnicas definidas na Lei Estadual nº 14.130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto nº 44.746 de 29/02/2008, com as alterações pelo Decreto nº 

46.595 de 10/09/2014, e pela Norma Brasileira NBR 14276:2006. 

Art. 5º Serão indicados servidores detentores das condições de saúde necessárias para compor a Brigada de Incêndio, a serem 

verificadas segundo as regras da Procuradoria da República em Minas Gerais. 

§ 1º - A Brigada de Incêndio é formada por membros e servidores do quadro efetivo a serem submetidos aos cursos de formação e 

reciclagem de Brigadistas de Incêndio.  

§ 2º - É vedada a participação de funcionários terceirizados ou estagiários na Brigada de Incêndio.  

Art. 6º A atuação do servidor como Brigadista de Incêndio e os treinamentos internos e externos a serem realizados no horário de 

expediente, possuem caráter funcional e são considerados de efetivo exercício. 

Art. 7º A Procuradoria da República em São João Del Rei será auxiliada pelos órgãos competentes da Procuradoria da República em 

Minas Gerais no tocante à aquisição dos materiais, equipamentos e diligências necessárias aos treinamentos dos Brigadistas de Incêndio. 

Art. 8º A Procuradoria da República em São João Del Rei será auxiliada pelos órgãos competentes da Procuradoria da República em 

Minas Gerais no tocante à ampla divulgação desta Portaria, bem como motivação à participação dos servidores efetivos. 

Art. 9º As situações extraordinárias e os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Procurador(a) Coordenador da Procuradoria da 

República em São João Del Rei. 

Art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 3760| 

PORTARIA Nº 33, DE 2 DE MAIO DE 2017 

 

Classe: Procedimento Preparatório. Número: 1.22.003.000860/2016-76. Órgão 

Revisor: 5ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições institucionais, 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da CRFB 1988 e art. 1º da LC n. 75/1993); 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “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, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o prazo de vencimento para o encerramento do procedimento em referência, não havendo, até o momento, 

elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

DELIBERA POR: 

1. converter este procedimento preparatório em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE 

ATO QUE CONFIGURE IMPROBIDADE ADMINISTRATRIVA, POR PARTE DE SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA – LEANDRO DUARTE FRAGA”; 

2. determinar que o cartório procedimental desta unidade faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano 

previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via ao órgão de publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução 

nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

  

4. após, conceda-se vista à parte representante acerca da manifestação realizada por Leandro Duarte Fraga, acostada às f. 184-204, 

ressalvando-se que os documentos acostados nos anexos I e II contêm declarações de imposto de renda do representado e não deverão ficar acessíveis; 
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5. Outrossim, expeça-se novo ofício à Receita Federal em Uberlândia para que informe se foi instaurado ou há interesse em instaurar 

ação fiscal em face de Leandro Duarte Fraga, depois que se constatou variação patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2012 e 2013, conforme 

afirmado à f. 82. 

6.Fixe-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta em ambos os expedientes, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 

75/93. No ofício a ser encaminhado à Receita Federal, remetam-se cópias das f. 80-82. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18602| 

PORTARIA Nº 111, DE 2 DE MAIO DE 2015  

 

O Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Procurador da República, lotado na Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, 17º 

Ofício Cível, no uso de suas atribuições e 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover a ação civil pública e o inquérito civil público, 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da CF); 

CONSIDERANDO a tramitação, nesta PRMG, do procedimento preparatório nº 1.22.000.004955/2016-99, que visa a apurar 

irregularidades supostamente perpetradas pela Receita Federal do Brasil no procedimento de revisão de tributação incidente sobre produtos importados.  

CONSIDERANDO que o prazo de finalização do aludido PP está fixado em 21/05/2017, e, ainda, a remessa de indagações à Receita 

Federal do Brasil que demandam uma dilação mínima de 20 (dias) para a resposta. 

RESOLVE, em cumprimento às Resoluções de nºs 87/2006 e 23/2007, respectivamente, do CSMPF e CNMP, converter o PP em 

epígrafe em Inquérito Civil Público; 

Comunique-se, pois, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em atenção ao disposto nos artigos 4º, 

inciso VI, da Res. 23/2007 do CNMP e 6º da Res. 87/2006 do CSMPF. 

Cumpram-se as Resoluções acima especificadas. 

 

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ 

Procurador da República em Minas Gerais 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18773| 

RECOMENDAÇÃO Nº 25, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

PP 1.22.000.001111/2017-77 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

institucionais e  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição da República, 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 que, nos termos do art. 129, III da Constituição da República, cabe ao Ministério Público a defesa, dentre outros 

interesses coletivos, do Patrimônio Público e da legalidade dos atos da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que, nos termos do inciso VI do art. 129 da Constituição da República, cabe ao Ministério Público expedir 

notificações e recomendações; 

CONSIDERANDO que, o artigo 37, caput, da Constituição da República prescreve que deve a administração pública se nortear pelos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que, o PL 74/2010, aprovado pelo Senado, em seu art. 9º, prevê que “O cancelamento ou a anulação de concurso 

público com edital já publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada, e sujeita o órgão ou entidade responsável à 

indenização pelos prejuízos comprovadamente causados aos candidatos”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, §§1º e 2º das normas gerais relativas a concursos públicos decretada pelo Congresso 

Nacional1, o edital é vinculante da administração pública e de cumprimento obrigatório, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, de maneira a 

possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo pelo pretendente ao cargo oferecido; a publicidade do edital atenderá às características dos cargos 

oferecidos e ao interesse que possam suscitar e buscará a máxima divulgação; o conteúdo mínimo do edital sob pena de nulidade, é composto de 

divulgação dos resultados, com data, local e horário; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º, caput e §3º, do mesmo dispositivo, a alteração de qualquer dispositivo do edital precisa 

ser fundamentada expressa e objetivamente, e obriga a divulgação, com destaque, das mudanças em veículo oficial de publicidade e em jornal de grande 

circulação; que é vedada qualquer alteração nos termos do edital nos 30 (trinta) dias que antecedem a primeira prova; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, do mencionado dispositivo o cancelamento de concurso público com edital já publicado 

exige fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada, e sujeita o órgão responsável a indenização por prejuízos comprovadamente 

causados aos candidatos; 

CONSIDERANDO que, em caso semelhante ao ora tratado, o Tribunal Regional Federal firmou entendimento no sentido de que a 

veiculação posterior ao edital em sítio da internet implica regular publicação sob pena de malferimento ao princípio da publicidade2;  

CONSIDERANDO que, a despeito da alegação feita pela Fundação CEFETMINAS de que foi informado, quando da remarcação da 

prova do cargo de auxiliar de biblioteca, que a data para reaplicação da prova anulada, assim como demais orientações, seriam publicadas em breve no 

sítio eletrônico da Fundação Cefetminas, além de esta ter sido feita com antecedência inferior a 30 (trinta) dias, prazo mínimo a ser observado, ela foi 

apenas divulgada no referido sítio eletrônico, quando deveria, em verdade, ter sido feita sua ampla divulgação, por meio de retificação no respectivo 

edital, através de publicação no Diário Oficial da União, segundo os termos dispostos acima, o que não foi feito, violando o princípio da publicidade, que 

deve ser observado pela Administração Pública no exercício de seus atos e atribuições, tendo sido prejudicada a realização da prova pelos candidatos do 

certame; 

RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu membro abaixo assinado, e presentes as razões acima aludidas, buscando 

concretizar os mandamentos constitucionais relativos à administração pública,  
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RECOMENDAR à FUNDAÇÃO CEFETMINAS que, ante situações, como a dos autos, em que sejam necessárias a anulação de 

prova, retificação de edital, remarcação de data e hora de prova, e provimento de demais informações ou orientações que se fizerem necessárias, deverá 

ser feita sua ampla divulgação, com publicação no Diário Oficial da União, e respeitado o prazo mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias para tanto, 

em respeito ao princípio da publicidade e eficiência que devem ser resguardados pela Administração Pública. 

ADVIRTO, ainda, que o não atendimento sem justificativa da presente Recomendação, importará na adoção das competentes medidas 

judiciais e/ou extrajudiciais, visando resguardar os interesses ora tutelados, inclusive, com a propositura das apropriadas ação civil pública e ação civil 

por ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 5º da Lei 7.347/85 e no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de 

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

 

SÉRGIO NEREU FARIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1889| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

Inquérito Civil Público nº 1.22.004.000170/2010-11, referente a danos ambientais ocorridos na Fazenda Esmeril Fundão, localizada 

na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra, unidade de conservação de proteção integral. PARTES: Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO; Compromissário: SÉRGIO 

ELIAS FERREIRA. OBJETO: Compensação do dano ambiental perpetrado em zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra, unidade 

de conservação de proteção integral, na Fazenda Esmeril Fundão, no município de São Roque de Minas/MG. VIGÊNCIA: 2 anos. DATA DA 

ASSINATURA: 26/04/2017. ASSINATURA: GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO e SÉRGIO ELIAS FERREIRA 

 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2996| 

DESPACHO DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Inquérito Civil : 1.22.013.000037/2015-61 

Representante : Marcos Luís da Silva 

Representado : IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas. 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado em fevereiro de 2015, em função de representação cadastrada na sala de atendimento ao cidadão 

em que o representante relata a administração da Universidade estaria obrigando os professores a gozarem férias em períodos coincidentes com os de 

recesso escolar, além de irregularidades relacionadas à ausência de servidores que apenas registravam sua presença e não permaneciam na instituição 

para cumprir sua carga horária. Noticia ainda que a Universidade tem conhecimento de tal conduta, aquiescendo com a mesma. 

Requisitou-se informações à Universidade, com resposta juntada de fls. 20-23. Com relação aos períodos estabelecidos para o gozo 

de férias dos professores, justificou a medida em face do ofício-circular nº 08/2014/SEGE/MP, do Ministério do Planejamento. Quanto à ausência de 

professores que ainda não tinham adquirido o direito a férias, citou o artigo 21 da resolução nº 98/2013, da IFSULDEMINAS, referendada pela CGU, 

em que autoriza que determinadas atividades relacionadas à docência sejam realizadas em local de livre escolha. Acrescentou, ainda, que a presença dos 

professores no período citado na representação, que houve mudança nas instalações do Campus de Poços de Caldas, o que inviabilizaria qualquer atividade 

no local. 

Determinou-se, então, encaminhar ao representante os argumentos oferecidos pela Universidade. Manifestação às fls. 48-50. Aduz o 

mesmo que a citada resolução não estaria mais em vigor e sim a de nº 108/2014 e, ainda, que a assinatura de ponto sem a presença na Universidade 

poderia enquadra-se como falsidade ideológica. Lembra, por outro lado, que a lei nº 8112/1990 impõe aos servidores civis da União carga horária de 40 

horas semanais. 

Em setembro de 2015 determinou-se requisitar à CGU para emitir parecer acerca da legalidade, ou não, dos fatos relatados. 

Em janeiro de 2016, a CGU encaminhou a nota técnica nº 165/2016/CGUMG/CGU-PR, juntada de fls. 120-123. Basicamente, o 

parecer considera regular a situação de ausência dos professores, em face do artigo 19 da resolução nº 108/2014, observando, ainda, que a Universidade 

tem autonomia administrativa garantida por Lei. Com relação às semanas não trabalhadas em período de recesso, com referência àqueles que ainda não 

tinha adquirido direito a férias, aponta que a legislação demanda a compensação das horas não trabalhadas. No entanto, pondera que, em face das 

atividades próprias da docência, a compensação deveria considerar o relatório do Plano de Trabalho Docente. Portanto, quanto a este ponto, a princípio, 

não se verifica irregularidade. Já na questão que envolve a assinatura do ponto, entende a CGU configurar-se, no caso, ato ilícito, pois a informação ali 

lançada não reflete a realidade. 

Novamente, em março de 2016, foi oficiado o representante para manifestar-se. Agora, sobre a nota técnica da CGU. O prazo, desta 

vez, transcorreu in albis. 

Considerando as observações lançadas no parecer técnico que apontavam irregularidades quanto ao controle de frequência dos 

docentes, oficiou-se a Universidade novamente para, também, manifestar-se sobre os termos da referida nota. 

Em resposta (fl. 138), a Universidade alegou entender que não havia irregularidade ou ilicitude no controle de frequência adotada em 

face do disposto no artigo 6º, §4º do Decreto 1590/95. 

A fim de não permitir restar dúvidas quanto à legalidade da rotina adotada para controle de frequência, foi determinado oficiar-se a 

Secretaria Executiva do Ministério da Educação. 

De posse do posicionamento de todos os envolvidos, ficou resolvido recomendar ao Instituto adotar rotina relacionada ao controle de 

frequência. A recomendação de nº 142/2016 (fls. 147-151) foi encaminhada via e-mail à Universidade, dando prazo de 60 (sessenta) dias para implementar 

o novo sistema de controle. 
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Às fls. 155, o IFSULDEMINAS, informou que acataria os termos da recomendação, apenas solicitando extensão do prazo de 

implementação, dada a necessidade de realização de processos licitatórios para a compra e instalação dos equipamentos. O prazo foi concedido. 

Às fls. 164-165, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional protocolou ofício solicitando reunir-
se com o presidente dos presentes autos. 

Diante do exposto, restando pendente o cumprimento da recomendação expedida e já acatada pelo representado, determino: 

1. a PRORROGAÇÃO do presente Inquérito Civil, alterando-se a etiqueta constante da capa dos autos para se fazer constar 
nova data de finalização dos autos administrativos; 

2. Que sejam observadas as medidas constantes da instrução normativa nº 11/2016, expedida pela Secretaria Geral; 

3. Observo que a determinação constante do último parágrafo da recomendação, qual seja, notificação da Câmara e publicação 
no portal eletrônico do MPF não foi cumprida. Portanto, determino ao servidor responsável que promova a publicação e notificação da mesma. 

 

MICHEL FRANÇOIS DRIZUL HAVRENNE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2995| 

DESPACHO DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Inquérito Civil : 1.22.013.000039/2015-50 

Representante : Prefeitura Municipal de Extrema 

Representado : Caixa Econômica Federal e BM Engenharia Ltda. 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado em fevereiro de 2016, a partir do procedimento nº MPMG0251.14.000055-4, inicialmente 

encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Comarca de Extrema – e declinado a este MPF.  

Noticiou a administração municipal, ofício de fls. 06-08, que a BM Engenharia sagrou-se vencedora de processo de licitação para a 

construção de imóveis no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Inicialmente, os imóveis foram negociados a R$ 79.000,00 (setenta e nove mil 

reais). Em uma segunda etapa, a CEF teria avaliado, segundo a Prefeitura, o preço de alienação dos imóveis em torno de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais). No entanto, a empresa apresentou valores bastante superiores: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Foi em função de tal desavença que 

representou a Prefeitura Municipal de Extrema em busca de providências. 

A BM Engenharia manifestou-se acerca das alegações municipais dizendo que a avaliação do valor de mercado do imóvel é de 

responsabilidade da CEF e que a diferença de valores tem relação com o crescimento acima da média visto em Extrema, no período entre o primeiro e o 
segundo empreendimento (fls. 62-63) 

A CEF também prestou informações. Atribuiu o aumento do valor dos imóveis ao crescimento do município e que, por meio da 
avaliação, é definido em qual tipo de financiamento poderá ser enquadrado o empreendimento Portal de Minas (fls. 64-66). 

Às fls. 67-68, declinou a atribuição o Ministério Público do Estado de Minas Gerais por haver interesse federal envolvido, no caso o 
programa Minha Casa Minha Vida. 

Requisitada, a CEF enviou cópia do laudo técnico que avaliou o empreendimento Portal de Minas, juntado de fls. 73-121. 

Em julho de 2015, oficiou-se a Prefeitura Municipal de Extrema para que tomasse ciência de todo o apurado até o momento para 
manifestação (fls. 122-123). 

O município apontou valores constantes do próprio laudo que, em sua opinião, deveriam ser adotados por refletirem melhor a realidade 

dos imóveis construídos: de baixo padrão. Neste caso, o valor dos imóveis seria de, aproximadamente, R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

A fim de verificar se há sobrepreço no valor avaliado, foi requisitado o apoio do setor pericial, que deveria estudar os dados 

apresentados no citado laudo. 

Em fevereiro de 2010, ainda no aguardo do estudo pericial, determinou-se o acautelamento dos autos por 120 (cento e vinte) dias. 

O laudo do setor pericial foi apresentado em junho de 2016 e juntado às fls. 131-138. Concluiu-se pela necessidade de perícia in loco 

para responder ao quesito elaborado pelo membro oficiante. No entanto, considerando os termos da NBR nº 14.563, o servidor analista concluiu que não 

houve rigor na avaliação da CEF e que o valor aproximado dos imóveis seria entre R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e R$ 115.000,00 (cento e 
quinze mil reais). 

De posse do laudo emitido pela SEAP, determinou-se que a CEF novamente se manifestasse, bem como a Prefeitura Municipal, 
respondendo a uma série de quesitos elaborados em despacho de 10/06/2016. 

A gestão municipal aquiesceu os termos do laudo pericial (fl. 145). Em julho de 2016, a CEF solicitou dilação de prazo em 30 (trinta) 

dias (fl. 149). 

Em janeiro de 2017 (fls. 159-163), a CEF fez suas observações quanto ao laudo técnico nº 07/2016/SEAP, contestando alguns pontos 

do trabalho pericial. Desta feita, foi determinado em 02/2017 que o Perito responsável pela confecção do laudo técnico se manifestasse acerca dos termos 

da resposta encaminhada através do ofício nº 001/2017. Após, havendo necessidade de aguardar a manifestação acima citada, determinou-se o 
acautelamento dos autos por 120 (cento e vinte dias). 

Diante do exposto, concluindo-se que não há ainda elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas previstas 
nos incisos I e V, do art. 4º da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010 do Conselho Superior do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, determino: 

1. a PRORROGAÇÃO do presente Inquérito Civil, alterando-se a etiqueta constante da capa dos autos para se fazer constar 
nova data de finalização dos autos administrativos; 

2. Que sejam observadas as medidas constantes da instrução normativa nº 11/2016, expedida pela Secretaria Geral; 



DMPF-e Nº 85/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 9 de maio de 2017 Publicação: quarta-feira, 10 de maio de 2017 26 

 

 

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. Retornem os autos à secretaria de gabinete para aguardar o escoamento do prazo de acautelamento. Após, nova consulta 

deverá ser realizada no sistema para atualizar o andamento do pedido de manifestação pericial.  

4. Juntadas tais informações, conclusos. 

 

MICHEL FRANÇOIS DRIZUL HAVRENNE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18633| 

DESPACHO DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.º 1.22.000.000502/2007-01  

 

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

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

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

considerando a instauração do inquérito civil em referência, com o objetivo de acompanhar o processo de adaptação do edifício em 

que está instalado o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG) às exigências de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

CONSIDERANDO que ainda não evidenciado o possível exaurimento do objeto do presente feito; 

Determina a prorrogação do prazo para conclusão deste Inquérito Civil n.º 1.22.000.000502/2007-01, por mais 01 (um) ano, uma vez 

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

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

 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18607| 

DESPACHO DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.º 1.22.000.002039/2015-33 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições de Procurador 

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

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

considerando a instauração do inquérito civil em referência, a partir de representação formulada por Swamira Salgado Agripino em 

favor de Marly Ferreira da Silva Reis, com vistas a obter tratamento de saúde para esta última, portadora de fibromialgia em decorrência de poliomelite. 

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 1.22.000.002039/2015-33, por mais 01 (um) ano, 

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

CSMPF, sejam realizados os procedimentos descritos no Anexo I do Ofício Circular n.º 11/2013/PFDC/MPF. Após, cumpra-se o despacho 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 - 1759| 

PORTARIA Nº 33, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 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 

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 o presente Procedimento Preparatório aponta possíveis conflitos pela posse de terras no Assentamento Luiz Inácio, 

localizado no Município de Paragominas/PA; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações; 

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

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que terá como objeto possíveis 

conflitos pela posse de terras no Assentamento Luiz Inácio, localizado no Município de Paragominas/PA.  

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:  

1) que a Secretaria desta PRM providencie a instauração de Inquérito Civil, efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos 

desta Procuradoria 

2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta Portaria no banco de dados da 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação àquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta 

portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 



DMPF-e Nº 85/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 9 de maio de 2017 Publicação: quarta-feira, 10 de maio de 2017 27 

 

 

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) AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa 

de cópia do presente ato, à 5ª CCR/MPF; 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 da Procuradoria da República no Município de Paragominas/PA (art. 4º, VI, da Res.23/2007, do 
CNMP); 

Reitere-se pela segunda vez o ofício ao INCRA, com cópia das fls. 4/9 e deste despacho. 

Envie-se ofício à Presidência do INCRA com cópia dos ofícios enviados à Superintendência do INCRA em Belém e seus respectivos 

rastreadores de entrega, requisitando que tome providências e, que em 15 dias, se manifeste a respeito da excessiva demora da SR-01 em responder as 

requisições desta Procuradoria. Esclareça-se que a Superintendência do INCRA em Belém reiteradamente deixa de responder às requisições ministeriais, 
tumultuando o andamento dos procedimentos e possivelmente causando prejuízo à sociedade. Tal fato pode ensejar responsabilização criminal e cível. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15478| 

PORTARIA Nº 213, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 
art. 129, II); 

Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO, ainda, ser função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (CF/88, art. 129, V), competindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos, interesses e garantias das comunidades indígenas, nos 

termos do art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003321/2016-81 tendo como objeto: Índios. Terra. 

Demarcação. Jeju e Areal. Santa Maria do Pará; 

 Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: Índios. Terra. Demarcação. Jeju e Areal. Município de Santa Maria do 

Pará. 

1 –  Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15483| 

PORTARIA Nº 214, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO, ainda, ser função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (CF/88, art. 129, V), competindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos, interesses e garantias das comunidades indígenas, nos 

termos do art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003330/2016-72 o qual possui como objeto: Índios. 

Educação. Anambé. Município de Moju/Pa; 

 Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: Índios. Educação. Anambé. Município de Moju/Pa.  

1 –  Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

 Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15492| 

PORTARIA Nº 215, DE 8 DE MAIO DE 2017 
 

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

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 
art. 129, II); 

Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO, ainda, ser função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (CF/88, art. 129, V), competindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos, interesses e garantias das comunidades indígenas, nos 
termos do art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003319/2016-11 o qual possui como objeto o 

monitoramento do procedimento administrativo na FUNAI que visa a aquisição (compra direta, desapropriação ou doação) da terra indígena Turé-

Mariquita II, em Tomé-Açu/PA; 

 Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: Índios. Terra. Monitoramento do procedimento administrativo na FUNAI 
que visa a aquisição (compra direta, desapropriação ou doação) da terra indígena Turé-Mariquita II, em Tomé-Açu/PA.  

1 –  Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

 Procurador da Repúblicas 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15531| 

PORTARIA Nº 216, DE 8 DE MAIO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº 1.23.000.003206/2016-15 instaurada a partir de representação 

noticiando suposto desvio e apropriação de recursos, inclusive de salário de professores, por parte da coordenadora e diretora do Centro Comunitário São 

Paulo, a sra. Doraci Silva; 

Considerando que os fatos foram relatados de maneira genérica, pois não se sabe que recursos seriam esses recebidos e apropriados 

pela Sra. Doraci, bem como não há indicação do nome de, pelo menos, alguns professores que estariam sendo obrigados a assinar recibos falsos e 
recebendo salários a menor; 

Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente: 

Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 
Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 

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

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

Como providências iniciais determino: 

1) Contate-se a representante para que compareça ao Ministério Público Federal no dia ____/____/_______, às ___h___, com o 

objetivo de colher maiores informações sobre o caso.  
 

LILIAN MIRANDA MACHADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15546| 

PORTARIA Nº 217, DE 8 DE MAIO DE 2017 
 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO que os direitos à educação e cultura são direitos humanos com atributos de irrenunciabilidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade e universalidade; 

CONSIDERANDO que deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos tradicionais a possibilidade de adquirirem 

educação em todos o níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional e que os programas e os serviços de educação 

destinados aos povos interessados deverão ser desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a fim de responder às suas necessidades particulares, 

e deverão abranger a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores e todas suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais 

(art. 26 e 27, 1. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei - STF RE 466.343, em 03/12/2008); 

Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003715/2016-30 que possui como objeto: Índios. 

Quilombolas. Educação. Currículo Escolar nos Estabelecimentos Públicos de Ensino Fundamental e Médio. Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena. Recomendação aos municípios de Santa Maria do Pará, Santarém Novo, Santo Antônio do Taua, São Caetano de Odivelas, São Domingos 

do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São João de Pirabas, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracuateua, Vigia 

e Viseu;  

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como Objeto: Índios. Quilombolas. Educação. Currículo Escolar nos Estabelecimentos 

Públicos de Ensino Fundamental e Médio. Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Recomendação aos municípios de Santa Maria do 

Pará, Santarém Novo, Santo Antônio do Taua, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São João 

de Pirabas, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracuateua, Vigia e Viseu. 

1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 
 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15554| 

PORTARIA Nº 218, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 

de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº 1.23.000.002983/2016-34 instaurada a partir de representação 

formulada por pessoa que preferiu não se identificar, noticiando possível ato de improbidade administrativa por parte do diretor de administração e 

planejamento do campus do IFPA-Castanhal Sr. Luis Paulo Fonseca Correa, consistente em solicitação de dinheiro a empresas com as quais o campus 

mantém contrato, além de exigir contratação, por essas empresas, de pessoas ligadas à pessoa do diretor; 

Considerando que em despacho à fl. 06-v, o procurador oficiante determinou diligência no sentido de obter com o SAC os dados do 

representante, com o intuito de se buscar maiores informações acerca dos fatos noticiados; 

Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente: 

Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 

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

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 

conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

Como providências iniciais determino: 

1) Considerando a informação trazida pelo SAC, expeça-se ofício ao representante, no endereço informado, para que apresente, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações atualizadas sobre o caso, indicando se tal prática continua a ocorrer. 

Belém (PA), 08 de maio de 2017. 

 

LILIAN MIRANDA MACHADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15572| 

PORTARIA Nº 221, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 
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Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO, ainda, ser função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (CF/88, art. 129, V), competindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos, interesses e garantias das comunidades indígenas, nos 

termos do art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003318/2016-68 sobre a suposta ocupação por não 

índios na aldeia Acará-Mirim, no município de Tomé-Açu; 

  

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: Índios. Terra. Suposta ocupação por não índios na aldeia Acará-Mirim, 

em Tomé-Açu. 

1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 

  

 

PATRICK MENEZES COLARES 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15585| 

PORTARIA Nº 223, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO, ainda, ser função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (CF/88, art. 129, V), competindo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos, interesses e garantias das comunidades indígenas, nos 

termos do art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002336/2016-22 para monitoramento da 

regularização, delimitação e proteção da posse de área contígua a terra indígena Turé-Mariquita, Município de Tomé-Açu; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: monitoramento da regularização, delimitação e proteção da posse de área 

contígua a terra indígena Turé-Mariquita, Município de Tomé-Açu. 

1 –  Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15632| 

PORTARIA Nº 225, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO 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, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

Considerando também 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, III); 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal não somente para tutela do patrimônio público federal, no que se inclui 

as áreas de várzea, terrenos de marinha e terrenos marginais, notadamente na Amazônia Legal, como também para atuar nos feitos cíveis relativos à 

defesa dos direitos e interesses relacionados às comunidades tradicionais (art. 2º, §6º da Resolução nº 20 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal); 

CONSIDERANDO os fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001540/2016-26 autuado a partir representação da 

EMBRAPA acerca da instalação supostamente irregular de sistema hidráulico para fornecimento de água das comunidades ribeirinhas Nossa Senhora 

dos Navegantes, Uriboca e Uriboquinha, no Município de Belém. 
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Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: Comunidade tradicional. Terra. Ribeirinhos. Comunidade Nossa Senhora 

dos Navegantes. Localizada no município de Belém/Pa. 

1 –  Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado acima. 

2 - Comunique-se a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF por meio eletrônico, e providencie-se a publicação 

da presente portaria. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 15487| 

DESPACHO DE 8 DE MAIO DE 2017  

 

Inquérito Civil nº 1.23.000.000474/2016-77 

 

Trata-se de representação noticiando possível esquema de desvio de verbas públicas entre a Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (FUNPEA), mediante dispensa de licitação, envolvendo Convênios 

celebrados pela UFRA com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

Em resposta à requisição do MPF, a Reitoria da UFRA rebateu, às fls. 42/64, cada item da representação, alegando por fim serem 

infundadas e com intuito de tumultuar a gestão da UFRA. Afirmou terem sido efetuadas as prestações de contas dos referidos convênio. Afirma ainda 

que há 38 denúncias do denunciante, Prof. Paulo Farias ao Ministério da Educação, que consolidou entendimento por meio do Parecer nº 

25/2015/NAD/GM/MEC, determinando o arquivamento de todos os processos por entender tratar-se de denúncias caluniosas. 

Em que pese a vasta defesa da Reitoria da UFRA, ainda não há nos autos a comprovação de que houve a prestação de contas dos 

convênios celebrados coma SUDAM e com o MPA. 

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

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

Como diligência de continuação, requisite-se ao Magnifico Reitor da UFRA que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante 

da prestação de contas dos referidos convênios, bem como se já houve julgamento das mesmas.  

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1926| 

PORTARIA Nº 61, DE 8 DE MAIO 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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando a Notícia de Fato instaurada a partir de representação para fins de responsabilização criminal e/ou por ato de 

improbidade administrativa com ressarcimento ao erário em face de JOSÉ EDVAN FELIX, Convênio nº 1355/03 (SIAFI nº 489079), Município de 

Catingueira/PB; 

Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.003.000096/2017-45 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 

e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins 

previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1927| 

PORTARIA Nº 62, DE 8 DE MAIO 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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando a Notícia de Fato instaurada a partir de representação para fins de responsabilização criminal e/ou por ato de 

improbidade administrativa com ressarcimento ao erário em face de JOSÉ EDVAN FELIX. Obs. Convênio CR.NR.0173680-67 (SIAFI nº 524368); 

Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.003.000109/2017-86 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 

e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 
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Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins 

previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2998| 

PORTARIA Nº 8, DE 27 DE ABRIL DE 2017 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e:  

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

b) Considerando o contido nos autos do Procedimento Preparatório MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000672/2016-96, instaurado nesta 

Procuradoria da República para apurar notícia de irregularidades na execução do objeto do Contrato TC nº 0363452-36/2012, firmando entre a 

União/Ministério da Cultura/Caixa Econômica Federal e o Município de Irati/PR, objetivando a construção da Praça de Esportes e Cultura (PEC);  

c) Considerando que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela defesa do patrimônio público e social (LC 

75/93, art. 5º, inc. III, “b”); 

d) Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil para a proteção dos direitos constitucionais 

(LC 75/93, art. 6º, inc. VII, “a”); 

e) Considerando a necessidade de continuar as diligências instrutórias para a adequada elucidação dos fatos, bem como, de outro lado, 

o escoamento do prazo estabelecido no § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, alterada pela 

Resolução nº 106 do CSMPF; 

Resolve este órgão ministerial: 

 Nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF, instaurar Inquérito Civil, observando-se o 

seguinte: 

1. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – CCR/MPF acerca da instauração do presente 

Inquérito Civil, com cópia desta Portaria para publicação oficial, conforme art. 5º, VI, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do 

CSMPF; 

2. Observe-se a data necessária para, se for o caso, prorrogar o prazo para término da apuração ora em curso e a regular comunicação 

da prorrogação a 5ª CCR/MPF, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF; e 

3. Aguarde-se a resposta ao Ofício nº 365/2017-PRM/PG, remetido à Prefeitura Municipal de Irati/PR. 

 

OSVALDO SOWEK JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 3751| 

PORTARIA Nº 38, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

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

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, alínea b, e artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 

maio de 1993; 

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

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

e) considerando o teor do despacho constante no presente Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000557/2016-31; 

Converter o presente em Inquérito Civil tendo por objeto, em atendimento ao contido no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

a apuração dos fatos abaixo especificados: 

Apurar supostas irregularidades praticadas no âmbito do curso de medicina da UNINGÁ. Ausência da figura do preceptor no serviço 

de estágio de alunos. 

Tema: 10029 - Ensino Superior (Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO) 

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Maringá/PR, nos termos do 

que prevê o artigo 7º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos artigos 4º, inciso VI, e 7º, § 2º, incisos 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. 

 

DANIELLE DIAS CURVELO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 3722| 

PORTARIA Nº 39, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

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

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, alínea b, e artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 

maio de 1993; 
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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 o teor do despacho constante no presente Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000557/2016-31; 

Converter o presente em Inquérito Civil tendo por objeto, em atendimento ao contido no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 
a apuração dos fatos abaixo especificados: 

Apurar possível irregularidade na acessibilidade do prédio onde funciona o Ministério do Trabalho - Sub-Delegacia de Maringá/PR.  

Tema: 10464 - Administração (Condomínio em Edifício/ Propriedade/ Coisas/ DIREITO CIVIL). 

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Maringá/PR, nos termos do 
que prevê o artigo 7º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos artigos 4º, inciso VI, e 7º, § 2º, incisos 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. 

 

DANIELLE DIAS CURVELO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 19380| 

PORTARIA Nº 133, DE 8 DE MAIO DE 2017  

 

Procedimento Administrativo nº 1.25.000.003369/2013-72 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 127, 

caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 6.º, inciso VII, e 7.º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993, bem assim, na Resolução 

CNMP n.º 23/2007; e 

CONSIDERANDO as informações colhidas até o momento neste procedimento administrativo, bem como a necessidade de se dar 

continuidade às diligências instrutórias; 

RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Grupo Temático: 1ª CCR/MPF 

Tema: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões (Concurso Público / Edital/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS 
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)  

Município: Curitiba – PR 

Ementa: Possíveis irregularidades na aplicação do Teste de Memória Visual (TMV) da avaliação psicológica do concurso público 
para provimento de cargo da Policial Rodoviário Federal/2013.  

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. 

Curitiba, 8 de maio de 2017. 

 

CRISTIANA KOLISKI TAGUCHI 

 Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 19369| 

PORTARIA Nº 136, DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93, 

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

a defesa, dentre outros interesses, do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais se insere a probidade 
administrativa, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º, inciso III, b, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que as informações contidas nos autos – dando conta de que MELISSA PEREIRA DIOMEDES (CPF nº 

020.195.879-12), aparentemente nos anos de 2013 e 2014, na condição de empregada da Caixa Econômica Federal, teria adotado condutas irregulares ao 

“contratar operações de crédito CDC em nome de terceiros, creditar os recursos em contas de terceiros, movimentar e utilizar recursos de contas de 

terceiros, sem conhecimento e autorização dos mesmos, apropriando-se indevidamente de valores movimentados”, o que causou um prejuízo aos cofres 

públicos da ordem de R$ 21.100,001 – correspondem, em tese, a atos de improbidade administrativa, inserindo-se, portanto, o objeto do presente 
Procedimento no rol de atribuições do Ministério Público Federal; e 

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 6º, incisos VII, b, e XIV, f, da Lei Complementar 75/93, e no art. 2º, §7º, da Resolução 
CNMP nº 23/2007, e diante das informações constantes dos autos, que apontam para a necessidade de aprofundamento da apuração, 

CONVERTE este Procedimento Preparatório nº 1.25.000.003768/2016-86 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO de mesmo número e 

DETERMINA: 

a) a autuação e o registro da presente Portaria, com as anotações necessárias, inclusive no SISTEMA ÚNICO para efeito de controle 

do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2010 (sendo desnecessária a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos 
do Ofício Circular nº 22/2012/PGR/5ªCCR/MPF); 

b) a disponibilização da íntegra desta Portaria no SISTEMA ÚNICO, bem como o seu envio para publicação, nos termos do art. 5º, 
inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 
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c) o acautelamento dos presentes autos, em secretaria, até 04/08/20172, em virtude da necessidade de aguardar a realização de 

diligências no âmbito do correlato Inquérito Policial nº 5002152-40.2017.404.7000, como, por exemplo, a oitiva de Ângela Menna Barreto, funcionária 

da Caixa Econômica Federal, com a abertura de nova conclusão na data acima mencionada3, para nova verificação quanto ao andamento daquela 
investigação criminal. 

 

LETÍCIA POHL MARTELLO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1869| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE MARÇO DE 2017 

 

Inquérito Civil n° 1.25.011.000144/2015-05 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

1 – 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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição; 

2 – CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, II, da Constituição, 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 para 

sua garantia; 

3 – CONSIDERANDO que ao Ministério Público se atribui, nos termos do art. 129, III, da Constituição, do art. 6º, inciso VII, alínea 

“c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do art. 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, a prerrogativa 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; 

4 – CONSIDERANDO que ao Ministério Público se atribui, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do art. 27, 

parágrafo único, IV, Lei n. 8.625/93, e art. 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, a prerrogativa expedir 

recomendações, almejando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

5 – CONSIDERANDO que foi instaurado no âmbito desta Procuradoria o Inquérito Civil nº 1.25.011.000144/2015-05, no qual, 

durante as diligências instrutórias constatou-se a venda irregular de imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida no Conjunto Flávio Ettore 

Giovine 2, intermediadas por corretores de imóveis da cidade de Paranavaí; 

6 – CONSIDERANDO que o Programa Minha Casa Minha Vida, estabelecido pela Lei nº 11.977/09, atendendo ao mandamento 

Constitucional de promoção do direito a moradia como direito social nos termos do art. 6º da Carta Magna, foi criado visando proporcionar às pessoas 

de baixa renda a aquisição de casas próprias através de financiamento com ajuda de subvenções econômicas do governo;  

7 – CONSIDERANDO que, além de desatender ao princípio da boa-fé contratual constituindo negócio jurídico nulo, é ilícita a 

alienação de imóveis adquiridos através do Programa Minha Casa Minha Vida antes da quitação do financiamento, e que, nos termos do art. 7º da lei 

11.977/091, ensejará a devolução ao erário do valor da subvenção concedida. 

8 – CONSIDERANDO que o exercício da profissão de Corretor de Imóveis exige conduta proba e ética, conforme dispõe o código 

de ética da profissão (Resolução n° 326/92 do COFECI), devendo o Corretor sempre recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral (art. 4º, inc. 

III2) sendo igualmente vedada a prática de atos que comprometam a dignidade e a honra da classe (art. 3º, inc. I3). 

9 – CONSIDERANDO que compete ao Conselho Regional aplicar aos Corretores de imóveis e pessoas jurídicas as sanções 

disciplinares em caso de transgressão de seus deveres, nos termos do art. 21 da Lei 6.530/784. 

RESOLVE RECOMENDAR AO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS (CRECI), POR INTERMÉDIO DE 

SEU DELEGADO DISTRITAL DO EM PARANAVAÍ/PR, QUE divulgue aos corretores de imóveis estabelecidos no Paraná, por intermédio de seus 

meios institucionais de comunicação, que é vedada a alienação de imóveis adquiridos através do Programa Minha Casa Minha Vida antes da quitação do 

financiamento. 

Requisita-se, no prazo de 90 (noventa) dias, a confirmação de ciência e atendimento à presente recomendação. 

O descumprimento da presente recomendação poderá ensejar medidas administrativas e judiciais cabíveis para forçar sua observância, 

sem prejuízo de responsabilização administrativa, cível e penal, conforme o caso. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF n. 

87/06. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4687| 

PORTARIA Nº 8, DE 6 DE ABRIL DE 2017 

 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM POLO 

PETROLINA/JUAZEIRO – 2º OTCC. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-

CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 
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CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possíveis fraudes praticadas no cadastramento de alunos da rede municipal de saúde 

de Remanso – BA, com o objetivo de receber indevidamente recursos do FUNDEF.; 

RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, visando à regular e legal coleta de elementos de instrução, 

com o objetivo de averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 

medidas judiciais. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria para fins de publicação, lançando-se os seguintes 

dados no sistema: 

Referência: PP 1.26.001.000515/2016-11 

Interessados: a sociedade. 

Câmara: 5ª CCR 

Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 

Registre-se a presente Portaria. 

 

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República  

Em substituição ao Titular do 2º OTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4673| 

PORTARIA Nº 10, DE 25 DE ABRIL DE 2017 

 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM POLO 

PETROLINA/JUAZEIRO – 2º OTCC. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-

CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a notícia de que o gestor do município de Petrolina – PE, juntamente com a Caixa 

Econômica Federal, vem utilizando o Programa Minha Casa Minha Vida para alavancar a candidatura política do candidato do partido do atual prefeito 

municipal; 

RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, visando à regular e legal coleta de elementos de instrução, 

com o objetivo de averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 

medidas judiciais. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria para fins de publicação, lançando-se os seguintes 

dados no sistema: 

Referência: PP 1.26.001.000545/2016-10 

Interessados: a sociedade. 

Câmara: 5ª CCR 

Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 

Registre-se a presente Portaria. 

 

MARA ELISA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 Em substituição ao Titular do 2º OTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4675| 

PORTARIA Nº 11, DE 25 DE ABRIL DE 2017 

 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM POLO 

PETROLINA/JUAZEIRO – 2º OTCC. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-

CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a notícia de utilização de bens doados pela União ao município de Sobradinho – BA, 

em razão do Programa de Aceleração do Crescimento, em atividades privadas; 



DMPF-e Nº 85/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 9 de maio de 2017 Publicação: quarta-feira, 10 de maio de 2017 36 

 

 

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. 

 

RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, visando à regular e legal coleta de elementos de instrução, 

com o objetivo de averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 

medidas judiciais. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria para fins de publicação, lançando-se os seguintes 

dados no sistema: 

Referência: PP 1.26.001.000488/2016-79 

Interessados: a sociedade. 

Câmara: 5ª CCR 

Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 

Registre-se a presente Portaria. 

 

MARA ELISA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

Em substituição ao Titular do 2º OTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4678| 

PORTARIA Nº 12, DE 25 DE ABRIL DE 2017 

 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM POLO 

PETROLINA/JUAZEIRO – 2º OTCC. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-

CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a notícia de que o Centro de Serviços e Apoio à Agricultura Familiar localizado no 

bairro Pedro Raimundo, em Juazeiro – BA, encontra – se com as obras paralisadas; 

RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, visando à regular e legal coleta de elementos de instrução, 

com o objetivo de averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 

medidas judiciais. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria para fins de publicação, lançando-se os seguintes 

dados no sistema: 

Referência: PP 1.26.001.000497/2016-60 

Interessados: a sociedade. 

Câmara: 5ª CCR 

Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 

Registre-se a presente Portaria. 

 

MARA ELISA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 Em substituição ao Titular do 2º OTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4682| 

PORTARIA Nº 13, DE 25 DE ABRIL DE 2017 

 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM POLO 

PETROLINA/JUAZEIRO – 2º OTCC. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-

CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 
dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 
Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a notícia de possíveis irregularidades na aplicação de verbas federais repassadas ao 
Departamento de Defesa Civil do município de Juazeiro - BA; 

RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, visando à regular e legal coleta de elementos de instrução, 

com o objetivo de averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 

medidas judiciais. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria para fins de publicação, lançando-se os seguintes 

dados no sistema: 

Referência: PP 1.26.001.000507/2016-67 
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Interessados: a sociedade. 

Câmara: 5ª CCR 

Designo a servidora Débora de Albuquerque Meneghetti, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste 

gabinete. 

Registre-se a presente Portaria. 

 

MARA ELISA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República  

Em substituição ao Titular do 2º OTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4667| 

PORTARIA Nº 18, DE 4 DE ABRIL DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000398/2016-88 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado a partir da conversão de notícia de fato autuada para apurar o contido 

em ofício oriundo do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, que encaminhou mídia do processo TC nº 1300453-0, para a apuração de 

irregularidades no Termo de Compromisso PAC 201619, que teve por objeto a construção de escolas no Município de Afrânio/PE, em atendimento ao 

Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.  

CONSIDERANDO o teor do ofício de fls. 47/51, em que a prefeitura representa ao Delegado de Polícia Federal, dentre várias queixas, 

a de que “dos recursos destinados à construção de creche padrão FNDE no Povoado Extrema, houve desvio de R$ 159.000,00, os quais foram transferidos 

da conta 16.188-8 para a conta do FPM, no dia 01/09/2012, por meio de três operações, nos valores de R$ 30.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 69.000,00”. 

CONSIDERANDO que há fortes evidências do cometimento de crime de desvio de dinheiro público, além da prática de atos 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 

Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

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

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a adoção das seguintes providências:  

1 – oficie-se à DPF/JZO/BA para que informe, no prazo de 10 dias, sobre eventual existência de inquérito policial instaurado para 

investigar os fatos representados no ofício de fls. 47/51. Intruir o expediente com cópia do referido ofício. 

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 

a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com o presente procedimento administrativo; 

b) Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 

6º da Resolução n.º  87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 

87/2006; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

 

MARA ELISA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 15613| 

PORTARIA Nº 109, DE 2 DE MAIO DE 2017 

 

“Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar possível irregularidade 

no âmbito do INSS, consubstanciada na ausência de apresentação de contestação 

por parte do Procurador encarregado de sua defesa, o que acarretou a revelia da 

Autarquia no processo nº 4058300.1153608.” 

 

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 do Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001906/2016-55 
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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 os fatos acima mencionados, determinando a remessa dessa portaria à DICIV 

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. 

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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 8467| 

RECOMENDAÇÃO N° 3, DE 2 DE MAIO DE 2017 

 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Justiça do Estado do Piauí, 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas funções institucionais, em 

especial nos termos do artigo 6º, inciso VII, “c” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, vem expor e RECOMENDAR o que se segue: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal, bem como o rol de atribuições elencadas em seu art. 129; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, inc. VII, e art. 7º, inc. I, da Lei Complementar nº 75/93; 

 CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, especialmente seus artigos 

23 e 24; 

CONSIDERANDO o teor dos Relatórios das Inspeções nos Estabelecimentos Prisionais no Estado do Piauí, realizadas pela CPI do 

Sistema Carcerário, Conselho Seccional da OAB no Piauí e pelo Departamento Penitenciário Nacional, constantes dos procedimentos em trâmite nesta 

PR/PI. 

CONSIDERANDO especificamente as peculiaridades da Penitenciária Major César Oliveira, o único estabelecimento penal 

semiaberto do Estado do Piauí, o qual se encontra em estado deplorável, conforme os relatórios e documentos acostados nos autos, bem como as notícias 

recorrentes nos últimos anos até os dias atuais, de fugas permanentes de detentos daquela colônia agrícola para cometimento de crimes; de que tal 

estabelecimento penal tem funcionado como verdadeiro abrigo, ou refúgio de tais crimes; 

CONSIDERANDO as Recomendações expedidas pelo Procurador da República Alexandre Assunção e Silva, no bojo do Inquérito 

Civil 1.27.000.002390/2014-67, especialmente a recomendação n° 13/2015, endereçada ao Governador do Estado do Piauí, Secretário de Justiça do 

Estado do Piauí e ao Diretor da Casa de Custódia de Teresina, para que se promova as necessárias adequações para que as celas disponham de dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório, direitos previstos pelos artigos 5º, XLIX da CF/88; artigos 12, 40 e 88 todos da Lei 12.710/84. 

CONSIDERANDO que, dentre os itens constantes da recomendação nº 13/2015,consta ainda a adoção de providências para a imediata 

retomada das obras de reforma dos pavilhões da Casa de Custódia de Teresina; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas emergenciais no sentido de se buscar ações preventivas que visem evitar 

possíveis rebeliões, fugas, homicídios de detentos, bem como a prática de outros crimes dentro de unidades prisionais do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a possibilidade jurídica de utilização dos recursos financeiros decorrentes do repasse de verbas do FUNPEN aos 

Fundos Penitenciários dos Estados e do Distrito Federal, decorrentes da edição da Medida Provisória nº 755, de 19 de dezembro de 2016 e suas 

regulamentações (Portarias do Ministro da Justiça nº 1.414, de 26 de dezembro de 2016 e nº 72 de 18 de janeiro de 2017); 

CONSIDERANDO a reunião realizada no Fórum Cível e Criminal Desembargador Joaquim de Sousa Neto do Tribunal de Justiça do 

Piauí, na qual participaram as Autoridades DR. KELSTON PINHEIRO LAGES (Procurador da República), DR. DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 

VALENTE (Secretário de Justiça do Estado do Piauí), DR. VIDAL DE FREITAS (Juiz de Execução Penal) e DR. ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR 

(Promotor de Justiça), oportunidade em que foram tratados também assuntos referentes ao procedimento nº 1.27.000.000576/2016-43, de forma especial 

a premente necessidade de alocação dos recursos federais recebidos pelo Estado do Piaui (Secretaria de Justiça), para fazer face às reformas na colônia 

Agrícola Major César Oliveira, construção de Muro e outras reformas; ocasião em que se discutiu a possibilidade jurídica da utilização de tais recursos 

com aquela finalidade, segundo art.1°, I, da Portaria 1414 de 26 de 12 2016 e Portaria 72 de 18 de janeiro de 2017, art. 1°, I, in verbis: 

“Art. 1º O inciso I do § 1º do art. 1º da Portaria nº 1.414, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"I - aos Estados e ao Distrito Federal, até o limite de cinquenta por cento, para o aprimoramento da infraestrutura e modernização do 

sistema penal, com o objetivo previsto no inciso I do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 1994, preferencialmente, para a construção de novos 

estabelecimentos penais para o cumprimento da pena em regime fechado, ficando a possibilidade de ampliação de estabelecimentos penais já existentes 

ou de conclusão de estabelecimentos penais em construção condicionada à autorização pelo Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, ouvida a área 

técnica do Departamento Penitenciário Nacional, em face de pedido fundamentado do Governador de Estado que indique expressamente o número de 

novas vagas providas e o prazo de conclusão das obras." 

RESOLVE recomendar ao Secretário de Justiça do Estado do Piauí que utilize os recursos federais oriundos do repasse de verbas do 

FUNPEN, para serem aplicados nas melhorias urgentes e necessárias nas unidades prisionais do Estado do Piauí, especialmente na Casa de Custódia de 

Teresina e na Colônia Agrícola Major César Oliveira, conforme o Plano de Execução e Segurança a ser apresentado nos autos do procedimento nº 

1.27.000.000576/2016-43, que deve contemplar os aspectos discutidos naquela reunião e que leve em consideração as sugestões apresentadas pelo plano 

do Diretor da Major César Oliveira, relatório SINPOLJUSPI e demais relatórios de constatações que apontam os principais vícios no sistema prisional. 



DMPF-e Nº 85/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 9 de maio de 2017 Publicação: quarta-feira, 10 de maio de 2017 39 

 

 

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. 

 

Estabeleço o prazo de 30 dias para apresentação de resposta quanto ao cumprimento da presente recomendação. 

 Fica ciente o recomendado de que a presente RECOMENDAÇÃO o constitui em mora quanto às medidas requeridas, podendo o seu 

descumprimento implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em face da violação dos dispositivos legais e 

constitucionais atinentes aos direitos dos cidadãos e à consequente fixação de responsabilidades, nas esferas constitucionais hábeis. 

 

KELSTON PINHEIRO LAGES 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30043| 

PORTARIA Nº 580, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

Exclui o Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA 

da distribuição de feitos urgentes e audiências no dia 08 de maio de 2017.  

 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA solicitou a suspensão da distribuição de 

feitos urgentes e audiências, no dia 08 de maio de 2017, para participar de oitiva em São Paulo/SP, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA da distribuição de feitos urgentes e 

audiências no dia 08 de maio de 2017, observando-se a devida compensação. 

Art. 3º Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 

462/2013. 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30142| 

PORTARIA Nº 583, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 493/2017 e designa o Procurador da República 

RODRIGO RAMOS POERSON para acompanhar os trabalhos de inspeção anual 

na 1ª Vara Federal de Execução Fiscal no período de 08 a 12 de maio de 2017, em 

substituição ao Procurador da República GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

LICCIONE. 

 

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

atribuições legais,  

considerando a Portaria PR-RJ nº 493/2017 (Publicada DMPF-e Nº 74 – Extrajudicial de 24 de abril, página 120) que designou o 

Procurador da República GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE para acompanhar os trabalhos de inspeção anual na 1ª Vara Federal de Execução 

Fiscal no período de 08 a 12 de maio de 2017; 

considerando a promoção do Procurador da República GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE ao cargo de Procurador 

Regional da República, conforme Portaria PGR/MPF nº 372/2017;  e 

considerando a norma vigente estabelecida na Portaria PR-RJ Nº 581/2014 (publicada no DMPF-e – Extrajudicial Nº 117, de 1º de 

julho de 2014), que determina, em seu Art. 9º, § 3º, a designação de Procuradores da República lotados na Área Criminal e no Núcleo de Combate à 

Corrupção para atuarem em inspeções anuais de Varas Federais Cíveis quando os Procuradores da República que oficiam na Área da Tutela Coletiva e 
Custos Legis, desta Unidade, já tiverem realizado, cada um, duas inspeções anuais, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 493/2017 e designar o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON para acompanhar 
os trabalhos de inspeção anual na 1ª Vara Federal de Execução Fiscal no período de 08 a 12 de maio de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30048| 

PORTARIA Nº 585, DE 5 DE MAIO DE 2017 

 

Dispõe sobre licença da Procuradora da República CÍNTIA MELO 

DAMASCENO MARTINS para acompanhar pessoa da família no período de 08 

a 10 de maio de 2017. 
 

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

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS está de licença para acompanhar pessoa da 

família no período de 08 a 10 de maio de 2017, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS da distribuição de todos os feitos e audiências 

que lhe são vinculados no período de 08 a 10 de maio de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30150| 

PORTARIA Nº 587, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

Consigna a licença médica do Procurador da República RODRIGO RAMOS 

POERSON no período de 08 a 12 de maio de 2017. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a licença 

médica do Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON no período de 08 a 12 de maio de 2017, resolve: 

 Art. 1º Excluir o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe 

são vinculados no período de 08 a 12 de maio de 2017. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30140| 

PORTARIA Nº 594, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 161/2017 para designar a Procuradora da República 

DANIELA MASSET VAZ para atuar junto à Central de Audiências de Custódia 

no período de 08 a 12 de maio de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando os termos do disposto na Portaria PR-RJ Nº 161/2017 (publicada no DMPF-e Nº 25 – Administrativo, de 06 de fevereiro 

de 2017, página 24) e considerando que o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON está de licença médica no período de 08 a 12 de 

maio de 2017, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 161/2017 e designar a Procuradora da República DANIELA MASSET VAZ para atuar junto à 

Central de Audiências de Custódia, na vara e no período abaixo indicados: 

 

PERÍODOS 
VARA 

CRIMINAL 
PROCURADOR DESIGNADO E-mails para contato 

08 a 12/05/2017 6ª DANIELA MASSET VAZ 

danielamasset@mpf.mp.br 

PRRJ-GAB-dmasset@mpf.mp.br 

PRRJ-SEDIA@mpf.mp.br 

 

Art. 2º Dê-se ciência à Central de Audiências de Custódia. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30098| 

PORTARIA Nº 595, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

Designa a Procuradora da República ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES para 

realizar audiência junto à 6ª Vara Federal Criminal no dia 09 de maio de 2017. 

 

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

atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que os dias não 

contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a necessidade 

de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio 

das audiências da 6ª Vara Federal Criminal, resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES para realizar audiência junto à 6ª Vara Federal 

Criminal no dia 09 de maio de 2017. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 

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

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2164| 

PORTARIA Nº 3, DE 3 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador 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); 

mailto:PRRJ-GAB-Cintia@mpf.mp.br
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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 1.30.020.000237/2016-33; 

CONSIDERANDO que o referido no procedimento preparatório foi instaurado com o intuito de analisar possíveis irregularidades na 

gestão do Programa do Governo Federal “Crack, é Possível Vencer”, no Município de São Gonçalo. 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente apuratório; 

DELIBERA POR: 

1. converter o referido procedimento preparatório em Inquérito Civil, adotando-se a seguinte ementa: “SÃO GONÇALO – 

PROGRAMA: “CRACK É POSSIVEL VENCER” - POSSÍVEIS IRREGULARIDADES”; 

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. para fins de instrução, determino a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, reiterando os termos do 

ofício MPF/PRM-SG/TSM/nº 646/2016 (fl. 79). 

 

THIAGO SIMÃO MILLER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1801| 

PORTARIA Nº 12, DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, Paula Cristine Bellotti, com 

fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e nos termos do 

artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso II da Resolução 

nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000088/2016-19, instaurado para apurar 

supostas irregularidades no tocante ao extravio de processo de aposentadoria e dificuldades/óbices em obter informação a respeito de benefício 

previdenciário na APS Itaperuna. 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 

autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal.  

CONSIDERANDO a necessidade de conclusão e da realização de novas diligências para a devida apuração dos fatos (fls. 85v). 

Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000088/2016-19 em Inquérito Civil cujo objeto é “Apurar teor de 

representação noticiando falhas no atendimento na APS Itaperuna, notadamente extravio de processos de aposentadoria e dificuldades/óbices em obter 

informações sobre benefícios previdenciários”,com as formalidades de praxe.  

Após os registros no sistema informatizado de controle desta PRM – Itaperuna/RJ, determino a seguinte providência: 

1. Remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à 1º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP 

e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF);  

Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 

Cumpra-se. 

 

PAULA CRISTINE BELLOTTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1799| 

PORTARIA Nº 13, DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, Paula Cristine Bellotti, com 

fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e nos termos do 

artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso II da Resolução 

nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000087/2016-66, instaurado para apurar 

supostas irregularidades no tocante à notícia de construção irregular à margem do Rio Itabapoana, impedindo o acesso ao rio. 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 

autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal.  

CONSIDERANDO a necessidade de conclusão e da realização de novas diligências para a devida apuração dos fatos. 
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Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000088/2016-19 em Inquérito Civil cujo objeto é “Apurar teor de 

representação noticiando construção irregular à margem do Rio Itabapoana, impedindo o acesso ao rio e possível omissão do órgão público competente 

na fiscalização”, com as formalidades de praxe.  

Após os registros no sistema informatizado de controle desta PRM – Itaperuna/RJ, determino a seguinte providência: 

1. Remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à 4º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP 

e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF);  

Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 

Cumpra-se. 

 

PAULA CRISTINE BELLOTTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2656| 

PORTARIA Nº 27, DE 9 DE MAIO 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 1.30.005.000390/2016-59 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 OFERECIDA POR SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

SOLICITANDO A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO SUPOSTO DESAPARECIMENTO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 23069.051688/2009-43, QUE TRATA DA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO SOBRE O NOVO ESTATUTO DESTA 

UNIVERSIDADE. 

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 - 2660| 

PORTARIA Nº 28, DE 9 DE MAIO 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 1.30.005.000408/2016-12 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROGRAMA: MINHA CASA, MINHA VIDA. 

RESIDENCIAL COLINAS SITUADO NA RUA JOSÉ PEREIRA CALDAS, LOTE 4. CONSTRUTORA: IMPERIAL SERVIÇOS LTDA. 

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 - 2663| 

PORTARIA Nº 29, DE 9 DE MAIO 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 1.30.005.000409/2016-67 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: 
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EMENTA: REPRSENTAÇÃO EM FACE DO PRESIDENTE DA MESA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, QUE SUPOSTAMENTE IMPEDIU A PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA DE TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS NOS ESPAÇOS DE DELIBERAÇÃO E DECISÃO DA UNIVERSIDADE. 

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 - 2666| 

PORTARIA Nº 30, DE 9 DE MAIO 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 1.30.005.000460/2016-79 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 POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. RECLAMAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES NAS ATIVIDADES DAQUELA INSTITUIÇÃO. 

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 - 2676| 

PORTARIA Nº 31, DE 9 DE MAIO 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 1.30.005.000472/2016-01 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: CÓPIA DO PROCEDIMENTO 1.30.001.000766/2015-84. RELAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COM 

INSTALAÇÕES RADIOTIVAS E NUCLEARES PELA CNEN. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO SE OS EMPREENDIMENTOS POSSUEM 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO IBAMA E DO INEA (MUNICÍPIO DE NITERÓI). 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 4ª 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 - 2710| 

PORTARIA Nº 31, DE 2 DE MAIO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000235/2016-62 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; 

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; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório versa sobre eventuais irregularidades no atendimento aos segurados do 

INSS, na APS Centro, em Campos dos Goytacazes/RJ; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua 

prorrogação nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e que subsiste a necessidade de conclusão de diligências necessárias. 

DETERMINA: 
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1. Converta-se o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL; 

2. Dê-se ciência à PFDC/MPF, conforme preconiza a Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

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

 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30325| 

PORTARIA Nº 190, DE 4 DE MAIO DE 2017 

 

PP 1.30.001.004758/2016-98 

 

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

legais e constitucionais, vem manifestar-se como se segue: 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir do desmembramento do IC nº 1.30.001.002990/2014-20 (fls. 03-04) que 

apurava possível inadequação do serviço público prestado pelo IPHAN, tendo em vista o acervo de processos de tombamento inconclusos. A partir de 

planilha dos processos em trâmite no IPHAN, foi determinada a instauração de um procedimento para cada imóvel. O presente tem por objeto apurar 

possível omissão do IPHAN com relação ao processo de tombamento nº 1729/2015, referente ao imóvel Solar do Marquês do Lavradio, Rio de Janeiro/RJ. 

Para instruir o presente procedimento preparatório foi expedido ofício ao IPHAN (fl. 07) requisitando informações atualizadas sobre 

o andamento do referido processo de tombamento. Em resposta (fl. 14), a Superintendência do IPHAN informou que o Processo nº 1729/2015 encontra-

se no Arquivo Central. Assim, foi requisitado ao Arquivo Central do IPHAN no Rio de Janeiro (fls. 16  e 27) cópia do Parecer Técnico e da decisão 

acerca do pedido de tombamento do Solar do Marquês do Lavradio. 

Constatou-se que o imóvel em questão, bem como 32 obras de arte, foram tombados pelo INEPAC, em 19/06/1985, por meio do 

processo nº E-18/300.029/84 (fl. 11). Diante dessa informação, foi expedido ofício ao INEPAC (fl. 9) requisitando cópia do último relatório de vistoria 

no edifício da Sociedade Brasileira de Belas Artes (Solar do Marquês do Lavradio), o que foi atendido às fls. 19-26. 

O Arquivo Central do IPHAN, por sua vez, encaminhou email (fl. 29) informando que não possuem cópia digital do Processo de 

Tombamento nº 1729-T-15, salientando que o Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro se encontra fechado devido a mudança de endereço e 

transferência de acervo por conta das obras de restauro do Palácio Gustavo Capanema, mas que o acervo estará disponível para a digitalização do Processo 

a partir da segunda quinzena de maio. 

CONSIDERANDO que se encontra prestes a expirar o prazo do presente Procedimento Preparatório, e que, diante da necessidade do 

aguardo das informações a serem prestadas pelo Arquivo Central do IPHAN; 

DETERMINA: 

1. CONVERTA-SE o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, mantendo-se a ementa; 

2. Efetuem-se os registros competentes nos sistemas de informação, e publique-se;  

3. Acautele-se por 30 (trinta) dias; 

4. Após, verifique-se o andamento da solicitação de fl. 27. 

 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 30245| 

PORTARIA Nº 198, DE 8 DE MAIO 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 a representação de fl. 03/25, noticiando a existência de suposta improbidade administrativa na contratação por carona 

em SRP de serviços de projetos, contratados no Hospital Central do Exército (HCE) com a detentora de ATA SRP “Primeira Engenharia LTDA”, no 
valor de R$ 1.336.221,70; 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.005238/2016-01 instaurado no Ministério Público Federal com o fim de 

apurar suposta irregularidade no Contrato nº 66/2016-HCE, decorrente do Pregão eletrônico nº 25/2015-IFECT (Uasg 158157), ajustado entre a empresa 

Primeira Engenharia LTDA e o Hospital Central do Exército (HCE), tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica para execução de elaboração de 
projetos básico e executivo de acordo com a Lei 8.666/93 para o contratante.   

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 

RESOLVE converter O Procedimento Preparatório nº 1.30.001.005238/2016-01 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) Encarte-se aos autos Cópia do “Controle e acompanhamento de processo do TCU” referente ao Processo nº 032.868/2016-2, bem 
como, acórdão de relação 126/2017 – TCU; 

4) Oficie-se ao Ministério Público Militar solicitando informações quanto ao andamento da NF nº 0000278-24.2016, que versa sobre 

suposta irregularidade no Contrato nº 66/2016-HCE, decorrente do Pregão eletrônico nº 25/2015-IFECT (Uasg 158157), ajustado entre a empresa 
Primeira Engenharia LTDA e o Hospital Central do Exército (HCE), bem como, sejam encaminhada cópia dos autos;  

5) Oficie-se à 1ª Região Militar, requisitando que informe sobre a existência de procedimento administrativo versando sobre  suposta 

irregularidade no Contrato nº 66/2016-HCE, decorrente do Pregão eletrônico nº 25/2015-IFECT (Uasg 158157), ajustado entre a empresa Primeira 

Engenharia LTDA e o Hospital Central do Exército (HCE), tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica para execução de elaboração de projetos 
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básico e executivo de acordo com a Lei 8.666/93 para o contratante. Em caso positivo, seja encaminhado cópia de documentos que comprovem o alegado. 

Prazo para resposta: 20 dias; 

6) Após, acautelem-se os autos na Divisão Cível Extrajudicial por 30 dias, ou até a chegada da resposta solicitada. 

 

DANIELLA D. A. SUEIRA T. PIZA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1811| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

ATENDIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República, titular da Procuradoria da República no Município de 

Itaperuna, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, por seu Prefeito Municipal, Marcus Vinícius de Oliveira 

Pinto, doravante designado COMPROMISSÁRIO, autorizados pelos nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal (CF/88) e art. 5º, § 6º, da Lei 

7.347/85 (LACP); e  

Considerando que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constituindo-se em Estado Democrático de Direito, tendo como fundamentos: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político (art. 1º da CF/88); 

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, competindo-lhe proteger o patrimônio público e 

social, adotando todas as medidas legais e judiciais cabíveis, bem como fiscalizar a correta aplicação da legislação, conforme dispõem o art. 127, "caput", 

e o art. 129, inciso III, ambos da CF/88; 

Considerando que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (art. 37, "caput", da CF/88); 

Considerando que o controle social consiste na participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no 

controle da Administração Pública, como complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos, 

contribuindo para favorecer a boa e correta aplicação dos recursos e como mecanismo de prevenção da corrupção; 

Considerando que o acesso aos documentos públicos é um direito fundamental do cidadão e dever do Poder Público informar (art. 5º, 

inciso XXXIII, da CF/88), visando instrumentalizar o exercício da cidadania e fortalecer as instituições do Estado Democrático de Direito; 

Considerando que o acesso às informações públicas (documentos, arquivos, estatísticas, entre outros), constitui um dos fundamentos 

para a consolidação da democracia e do exercício da cidadania, ao fortalecer a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de 

decisões que os afetam; 

Considerando que qualquer cidadão possui o direito e o dever de conhecer e controlar os atos do governo e da gestão pública, o que 

fortalece a transparência do Estado e, consequentemente, avança na concepção da democracia participativa, conferindo ao cidadão a possibilidade de se 

informar das condições da "res publica";  

Considerando que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado” (art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88); 

Considerando que “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela necessitem” (art. 216, §2º, da CF/88); 

Considerando que “É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documentos de arquivos, como 

instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico, e como elementos de prova e informação” (art. 1º, da Lei n. 8.159/91 – 

Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados); 

Considerando que “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo 

ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, e da imagem das pessoas” 

(art. 4º da Lei n. 8.159/91 – Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados); 

Considerando que a transparência pública tem por objetivo ampliar os mecanismos de fiscalização, por parte da sociedade, dos 

recursos públicos recebidos pelas Administrações Públicas Municipais, e garantir o acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se 

destinam; 

Considerando que o Portal da Transparência possibilita, a qualquer cidadão, o acompanhamento da execução dos programas e ações 

da Administração Pública  Municipal, passando a ser um fiscal da correta aplicação dos recursos públicos, sobretudo no que diz respeito às ações 

destinadas à sua comunidade; 

Considerando que a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11) estabelece, em seu art. 8º, caput, que "É dever dos órgãos e 

entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas", e que, o §2º do mesmo artigo estabelece que "Para cumprimento do 

disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)”; 

Considerando os documentos produzidos no curso do ICP 1.30.004.000018/2014-91 a compilação de dados divulgados pelo Ranking 

Nacional da Transparência, e a manifestação do Município de Itaperuna no sentido de firmar Termo de Ajustamento de Conduta com o MPF 

estabelecendo prazos e metas visando a plena implementação das ações necessárias para o atendimento à Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11) 

e Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) com a disponibilização pública, em tempo real, das informações necessárias à 

transparência da gestão fiscal nos municípios; 

R E S O L V E M 

Celebrar o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) mediante as seguintes cláusulas: 

I - OBJETO 
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CLÁUSULA PRIMEIRA. Este TAC tem como objetivo a adequação da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo 

do COMPROMISSÁRIO aos requisitos exigidos pela Lei da Transparência (Lei Complementar n. 131/09 – Lei Complementar n. 101/2000) e pela Lei 

de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), na forma e nos prazos máximos designados em suas Cláusulas, que deverão ser computados a partir da data de 

sua assinatura. 

II – DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA SEGUNDA. Para os efeitos deste TAC, considera-se:  

1. Informações: são dados ou conjuntos de dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio ou formato;  

2. Documento: é o registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;  

3. Internet: é a Rede Mundial de Computadores; 

4. Atualização das Informações: é a adequação entre as Informações tornadas disponíveis no Sítio Oficial ou no Portal da 

Transparência e a realidade que essas Informações pretendem retratar; 

5. Sítio Oficial na Internet: o sítio eletrônico à disposição da sociedade na rede mundial de computadores (Internet), gerenciado pela 

Administração Pública Municipal, tendo por finalidade a veiculação de dados e informações referentes à Administração Pública Municipal; 

6. Página: conjunto de informações em multimídia contidas num único arquivo em hipertexto ou por ele referenciadas, capazes de 

serem exibidas no vídeo de um computador por um navegador; 

7. Vínculo Externo: palavra, expressão ou imagem que permite ligação entre Páginas na Internet existentes em um outro Sítio Oficial 

na Internet;  

8. Portal da Transparência: o sítio eletrônico à disposição da sociedade na rede mundial de computadores (Internet), sendo gerenciado 

pela Administração Pública Municipal, tendo por finalidade a veiculação de dados e informações referentes à transparência da gestão fiscal e à divulgação 

de informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou custodiadas pela Administração Pública Municipal que devam ser divulgadas 

independentemente de requerimentos; 

9. Tempo Real: o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil ou o primeiro dia útil subsequente ao término de 

determinado prazo legalmente estabelecido para divulgação de determinada Informação ou relatório; 

10. Publicação: a divulgação de Informações aos cidadãos através do Sítio Oficial ou Portal da Transparência;  

11. Ferramenta de Pesquisa Avançada: é o sistema de busca que possibilita a obtenção de Informações pelo usuário através de 

múltiplos parâmetros de pesquisa; 

II – OBRIGAÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA. No prazo de 60 (sessenta) dias, o COMPROMISSÁRIO deverá promover a Publicação, em Tempo Real, 

no seu Portal da Transparência e/ou no seu Sítio Oficial: 

1. estrutura organizacional e atribuições dos órgãos, lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes, endereços e telefones de 

suas unidades e horários de atendimento ao público;  (art. 8º, § 1º, I, da Lei n. 12.527/11); 

2. dos registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros (art. 8º, § 1º, II, da Lei n. 12.527/11); 

3. dos registros de despesas públicas (art. 8º, § 1º, III, Lei 12.527/11), incluindo empenhos realizados e restos a pagar; 

4. das Licitações, contratos e notas de empenho emitidas, permitindo-se a consulta aos procedimentos licitatórios, seus resultados, 

editais e contratos celebrados; (art. 48-A, inciso I, da Lei Complementar n. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal); 

5. dos programas, projetos, ações, obras e atividades, indicando a unidade responsável, principais metas e resultados e indicadores 

Parágrafo único. Para cumprimento da obrigação estabelecida no n. 4 desta Cláusula, o COMPROMISSÁRIO poderá tornar as 

Informações disponíveis por Vínculos Externos ou para outras Páginas de seu Sítio Oficial, desde que acompanhadas de instruções objetivas e claras ao 

cidadão consulente acerca do modo como realizar, com facilidade, a consulta à informação desejada. 

CLÁUSULA QUARTA. No prazo de 90 (noventa) dias, o COMPROMISSÁRIO deverá promover a Publicação no seu Sítio Oficial 

e/ou no Portal da Transparência de: 

1. Relação do quadro funcional com, no mínimo:  

a) identificação do ente ou órgão da Administração Pública; 

b) indicação do exercício financeiro correspondente; 

c) nome completo do agente público; 

d) número de identificação (matrícula); 

e) cargo e a identificação da categoria, com indicação da respectiva 

legislação regulamentadora; 

f) função, com a respectiva indicação da legislação regulamentadora; 

g) data da admissão/ingresso e a espécie de contratação (concurso público ou teste seletivo); 

h) vínculo de emprego (emprego público ou estatutário); 

i) carga horária; 

j) lotação (secretaria/departamento); e 

k) vencimentos, vantagens fixas ou variáveis, subsídios, gratificações, horas extras, e vantagens pessoais de qualquer natureza, além 

dos encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades previdenciárias. 

2. Informações relativas a empenhos de diárias e das ajudas de custo pagas aos Agentes Públicos da Administração Pública Municipal 

correspondente, autárquica e fundacional, para despesas de deslocamento de viagens, estada e de alimentação, devendo conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) identificação do ente ou órgão da Administração Pública; 

b) nome completo do agente público, com o respectivo número de identificação (matrícula); e 

c) previsão orçamentária e a descrição específica e detalhada do órgão, unidade e rubrica. 

3. Relação de todos os servidores públicos inativos e pensionistas da Administração Pública Municipal, contendo, no mínimo, os 

seguintes dados: 

a) identificação do ente ou órgão da Administração Pública; 

b) nome completo do agente público e, se for o caso, do pensionista; 

c) número de identificação (matrícula); 
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d) cargo (ocupado pelo servidor no momento em que se deu a aposentadoria); 

e) data de admissão/ingresso no quadro de inativos; e 

f) indicação do regime (geral ou próprio) de aposentadoria. 

4. Relação de todos os servidores ocupantes de cargo em comissão da 

Administração Pública Municipal correspondente, contendo, no mínimo, os seguintes dados: 

a) identificação do ente ou órgão da Administração Pública; 

b) matrícula e nome completo do agente público; 

c) data de nomeação/admissão, número do respectivo ato; 

d) data de exoneração e indicação do número do ato respectivo, quando for o caso; 

e) cargo e a identificação da categoria e indicação do número da lei 

respectiva; 

f) indicação da existência de vínculo efetivo, quando houver; 

g) carga horária; 

h) lotação (secretaria/departamento); e 

i) atribuições (direção, chefia e assessoria), bem como indicação da lei que regulamenta a criação e atribui a competência do cargo 

em comissão; 

CLÁUSULA QUINTA. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o COMPROMISSÁRIO deverá promover a Publicação de: 

1. Extratos/resumos de todos os convênios e termos de cooperação realizados pela Administração Pública Municipal com qualquer 

ente federativo (União, Estado e Municípios), disponibilizados em ordem cronológica de publicação, acessíveis através de Ferramenta de Pesquisa 

Avançada ou por meio de Vínculo Externo a Sítios Oficiais do convenente, contendo, no mínimo, os seguintes dados: 

a) número do convênio, contrato de repasse, termo de cooperação; 

b) órgão convenente; 

c) Objeto do convênio, contrato de repasse, termo de cooperação; 

d) valor do convênio, contrato de repasse ou termo de cooperação; 

e) valor da contrapartida, quando for o caso; 

f) valor liberado; 

g) publicação de extratos de eventual Termo Aditivo, quando for o caso. 

2. Extratos/resumos de todos os contratos e convênios administrativos, de qualquer espécie ou natureza, realizados/celebrados pela 

Administração Pública Municipal com particulares, em ordem cronológica de publicação e/ou por Ferramenta de Pesquisa Avançada, contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

a) número do contrato e o exercício financeiro; 

b) objeto do contrato, com a respectiva descrição pormenorizada e detalhada; 

c) espécie do contrato; 

d) previsão orçamentária e a descrição específica e detalhada do órgão, unidade e rubrica; 

e) valor do contrato; 

f) contratado/signatário (pessoa física ou jurídica), com o respectivo número de identificação na Receita Federal (CPF ou CNPJ); e 

g) publicação de extratos de eventual Termo Aditivo, quando for o caso.  

3. Extratos/resumos de todos os procedimentos licitatórios (legal/obrigatório, dispensável e inexigível), realizados pela Administração 

Pública Municipal, em ordem cronológica de publicação e/ou por Ferramenta de Pesquisa Avançada contendo, além da íntegra do edital, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) número do processo licitatório; 

b) exercício financeiro; 

c) modalidade da licitação; 

d) objeto da licitação, com a respectiva descrição pormenorizada e detalhada; 

e) critério de julgamento da licitação; 

f) vigência (período da licitação); 

g) previsão orçamentária e a descrição específica e detalhada do órgão, unidade, rubrica; 

h) valor da licitação; e 

i) contratado/signatário (pessoa física ou jurídica), com o respectivo número de identificação na Receita Federal (CPF ou CNPJ) (art. 

8º, § 1º, IV, c/c arts. 4º, IX, e 7º, IV, da Lei n.12.527/11). 

CLÁUSULA SEXTA. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o COMPROMISSÁRIO deverá: 

1. Promover a Publicação, no seu Sítio Oficial ou no seu Portal da Transparência, dos dados gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades da Administração Pública (art. 8º, § 1º, V, da Lei n. 12.527/11). 

2. Colocar à disposição, no seu Sítio Oficial ou no seu Portal de Transparência, Ferramenta de Pesquisa Avançada de conteúdo que 

permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão (art. 8º, § 3º, I, da Lei n. 12.527/11). 

3. Viabilizar, no sítio oficial ou Portal de Transparência, a possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como: planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações (art. 8º, § 3º, II, da Lei n. 12.527/11). 

III DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA. O COMPROMISSÁRIO, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, regulamentará: 

1. a criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para 

atendimento e orientação da população quanto ao acesso a informações, para informação e tramitação de documentos nas suas respetivas unidades, para 

protocolização de documentos e requerimentos de acesso a informações (art. 9º, inciso I, a, b e c, da Lei n. 12.527/11), bem como definirá regras 

especificas para assegurar o cumprimento do dispostos nas Seções I (Do Pedido de Acesso) e II (Dos Recursos) do Capítulo III da Lei n. 12.527/11 e das 

Cláusulas do presente TAC; 

2. os procedimentos necessários para apuração de responsabilidades e aplicação de sansões administrativas, conforme dispõe o 

Capítulo V da Lei n. 12.527/11. 
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CLÁUSULA OITAVA. O COMPROMISSÁRIO, enquanto não escoados os prazos estabelecidos neste TAC, providenciará para que 

seja observado o disposto na Seção I do Capítulo III da Lei n. 12.527/11, que trata do Pedido de Acesso à Informação, relativamente às Informações 

requeridas por qualquer cidadão que ainda não esteja divulgada no seu Sítio Oficial ou no seu Portal da Transparência. 

CLÁUSULA NONA. O Portal da Transparência do Município deverá possuir um Vínculo acessível a partir do Sítio Oficial do 

COMPROMISSÁRIO, com imagem gráfica (banner eletrônico) e identidade visual, devendo ser adotadas as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008 (art. 8º, § 3º, VII, da Lei n. 12.527/11). 

CLÁUSULA DÉCIMA. O COMPROMISSÁRIO deverá oferecer, em seu Sítio Oficial e no seu Portal de Transparência, instruções 

claras e objetivas que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio (art. 8º, § 3º, 

VI, da Lei n. 12.527/11), além de publicar, nessas Páginas, as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade, objetivando esclarecer dúvidas do 

cidadão no que se refere à Lei de Acesso à Informação (art. 8º, § 1º, VI, Lei n. 12.527/11) e viabilizar alternativas de encaminhamento de pedidos de 

acesso por meio de seu Sítio Oficial (art. 10, § 2º, da Lei n. 12.527/11). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O COMPROMISSÁRIO deverá manter sempre atualizadas as informações disponíveis para 

acesso (art. 8º, § 3º, VI, da Lei n. 12.527/11). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O cumprimento das obrigações previstas neste TAC não isenta o COMPROMISSÁRIO da 

observância das demais exigências da legislação em vigor e/ou em outras leis que vierem a ser editadas ou entrarem em vigor após a sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A inexecução do compromisso previsto em quaisquer das Cláusulas anteriores facultará ao 

Ministério Público Federal, decorridos os prazos previstos, adotar as medidas judiciais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O presente TAC entrará em vigor na data de sua assinatura. Este acordo tem eficácia de título 

executivo extrajudicial, na forma do §  6º do art. 5º da Lei n. 7.347/85 e art. 585, inciso VII do Código de Processo Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Em caso de descumprimento do presente acordo por parte do COMPROMISSÁRIO, o seu 

representante, aqui signatário, incorrerá na multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O Ministério Público Federal compromete-se:  

1. A não adotar qualquer medida judicial contra o COMPROMISSÁRIO que assina o presente Termo, no que diz respeito aos itens 

acordados, caso o ajustamento de conduta seja integralmente cumprido durante o prazo estipulado. 

2. A, antes de promover a execução do presente TAC, remeter ofício ao Prefeito Municipal para que, em 5 (cinco) dias, preste os 

esclarecimentos que julgar necessário a respeito do alegado descumprimento das obrigações avençadas.  

Assim, por acharem justo e acertado, firmam as partes o presente Termo de Compromisso, em 3 (três) vias de igual teor, que terá 

eficácia de título executivo extrajudicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

CLÁUDIO CHEQUER 

Procurador da República 

 

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO 

Prefeito Municipal 

 

DEMÉTRIO PILLAR 

Procurador do Município 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 10969| 

PORTARIA Nº 118, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE 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 o Procurador da República EMANUEL DE MELO FERREIRA para atuar, no período de 05/05/17 a 11/05/17, 

junto à Vara da Justiça Federal em Pau dos Ferros/RN. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 

Procuradora-Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 10950| 

PORTARIA Nº 2, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

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

e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial; 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001786/2016-11 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apurar supostas irregularidades no repasse de prestações de 

empréstimos consignados descontados dos servidores do Município de João Câmara/RN. 
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POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS: A investigar 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Caixa Econômica Federal 

Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, ainda, o encaminhamento dos autos à COJUD, para fins de registro e reautuação. 

Cumpra-se. 

 

RENAN PAES FELIX 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 10895| 

PORTARIA Nº 15, DE 3 DE MAIO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

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

e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial; 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001888/2016-37 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Supostas irregularidades na execução do Convênio nº 263/2010 (SIAFI 

732936), firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, tendo como objeto a realização da “I Festa 

do Trabalhador de Senador Georgino Avelino/RN”. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS: Gonçalo de Assis Bezerra e outros 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: De ofício 

Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 943| 

PORTARIA Nº 7, DE 2 DE MAIO DE 2017 

 

 O Procurador da República signatário, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI, da Constituição 

Federal e pelo art. 7º da Lei Complementar nº 75/93, bem como a Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ainda, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 

sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social; 

Considerando a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 17 da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992; 

Considerando que a Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, afirma que o inquérito civil é 

procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem 

danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções 

institucionais;  

Considerando o teor das informações e documentos existentes nos autos da Notícia de Fato nº 1.29.020.000020/2017-25, em especial 

as de que teriam ocorrido a não execução de serviços contratados e pagos, entre 2011 e 2013, no 13º Grupo de Artilharia de Campanha, órgão situado 

em Cachoeira do Sul/RS; 

RESOLVE: 

(I) instaurar INQUÉRITO CIVIL, a fim de “Apurar a prática de atos de improbidade administrativa relacionados a prestação de 

serviços contratados, nos anos de 2011 e 2013, pelo 13º Grupo de Artilharia de Campanha, situado em Cachoeira do Sul”; 

(II) nos termos do art. 5º, inciso II, da Resolução CSMPF nº 87/2010, constar como investigados: 

a) Hermann Moreira de Oliveira, brasileiro, Coronel do Exército Brasileiro; 

b) César de Medeiros Garcia, brasileiro, Major do Exército Brasileiro; 

c) Bruno Bardemaker da Cunha, brasileiro, Capitão QAO do Exército Brasileiro; 

d) Bárbara Muller Bonilla, brasileira, empresária; e 

e) Flávio Rodrigues Bonilla, brasileiro, empresário. 

(III) seja o presente feito autuado e registrado; 
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(III) comunique-se, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2010, do CSMPF, via Sistema Único, a instauração deste procedimento 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

(IV) determinar, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87/2010, do CSMPF, o prazo de 1 (um) ano para a finalização do presente 

feito; 

(V) nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2010, do CSMPF, solicite-se, via Sistema Único, a publicidade da presente portaria de 

instauração; 

Como diligências iniciais, determino: 

a) com o intuito de atualizar o paradeiro dos investigados, seja realizado pedido de pesquisa junto à ASSPA/RS da qualificação 

completa e respectivos endereços residenciais e profissionais; 

b) tendo em vista que os fatos teriam ocorrido entre os anos de 2011 e 2013, seja dada prioridade a presente investigação, inclusive 

seja indicado o termo “PRIORIDADE – FATOS 2011 E 2013” na capa do expediente. 

Após, nova conclusão. 

 

LUÍS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 3278| 

PORTARIA Nº 19, DE 9 DE MAIO 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; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente (art. 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/1993, e art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/1985);  

CONSIDERANDO o advento da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a 

instauração e tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o art. 109, I, da Constituição Federal atribui aos juízes federais competência para as causas que envolvam o 

interesse da União; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório autuado sob o n. 1.29.004.002186/2016-01, relatando eventual irregularidade em 

face do que dispõe a Licença de Operação nº 888/2009, concedida pelo IBAMA à empresa ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., CNPJ 
01.258.944/0005-50,  (descumprimento de condicionantes em trecho abrangido pela PRM – Subdivisão 27 Cruz Alta – Passo Fundo); 

CONSIDERANDO, ainda, o esgotamento do prazo de tramitação do citado PP, 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL (meio ambiente) para apurar supostos danos ambientais causados pelas irregularidades 
supracitadas. 

Dessa forma, determino ao cartório que, após proceder ao registro do presente inquérito: 

1) autue-se a portaria; 

2) comunique-se à 4ª CCR a instauração do presente IC via Sistema Único; e 

3) cumpra-se o item 2 do despacho de f. 44; 

Após, retornem os autos conclusos. 

 

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA  

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1997| 

PORTARIA Nº 26, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição da 

República, especialmente no que tange à proteção do patrimônio público e social (arts. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 6º, inciso VII, alínea 

'b', LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO a notícia de negligência por parte de administrador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul e por parte da procuradoria jurídica judicial do órgão, respectivamente, no que tange à fiscalização de execução de contrato de 

prestação de serviços terceirizados e na apresentação de contestação fora do prazo em ação de reclamação trabalhista, que redundou em dano ao Erário; 

Determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar a extensão dos fatos, bem como identificar os responsáveis, 

para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento das medidas judiciais e/ou adoção das medidas extrajudiciais cabíveis. 

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração (Notícia de Fato nº 1.04.005.000037/2017-40). 

A título de diligências investigatórias iniciais, oficie-se, de ordem (cópia da presente portaria, ou 'link' de acesso ao teor do ato 
inaugural, deverá acompanhar a missiva): 

a) ao IF/RS, solicitando que encaminhe cópia integral do processo de contratação e de fiscalização do contrato celebrado entre a 

administração pública e a pessoa jurídica RIGICAR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, devendo encaminhar, também, cópia da 
ficha funcional e financeira do servidor público responsável pela fiscalização do contrato. Prazo: 30 dias; 

b) ao Tribunal Regional do Trabalho na 4ª Região, solicitando cópia integral dos autos do Processo nº 0021851-56.2015.5.04.0512, 
preferencialmente em meio eletrônico (digital). 

Designa-se a servidora Valéria Strauch Furquim, matrícula nº 25251, para secretariar os trabalhos. 

Cumpridas as diligências supra, com a juntada dos resultados aos autos, venham conclusos. 
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Comunique-se ao representante e à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (art. 6º da Res. nº 

87/06-CSMPF), inclusive para fins de publicação da portaria.  

Afixar cópia da portaria, em tamanho reduzido, no átrio  da Procuradoria da República de Bento Gonçalves/RS. 

 

ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1961| 

PORTARIA Nº 33, DE 5 DE MAIO 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 os elementos colhidos nos autos do Procedimento Preparatório de nº 1.29.018.000368/2016-81, instaurado a partir de 

representação encaminhada pela Promotoria de Justiça de São Valentim/RS, dando conta de possíveis irregularidades na percepção do benefício bolsa-

família a beneficiários residentes naquele município; 

Considerando que as irregularidades relatadas eram relativas ao pagamento do benefício do Bolsa-Família para famílias com renda 

superior ao estabelecido em lei para fazer jus ao benefício; 

Considerando que o Município de São Valentim não possui formulários de visita domiciliar;  

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 possíveis irregularidades na concessão de 

benefícios do Programa Bolsa Família no Município de São Valentim/RS”; 

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 23/2006).  

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).  

 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 15537| 

PORTARIA Nº 115, DE 28 DE ABRIL DE 2017 

 

22º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RS. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, titular do 22º Ofício desta PR/RS, no exercício de 

suas atribuições institucionais previstas na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/93 e; 

considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e incumbe-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 75/93); 

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 Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CF/88); 

considerando que é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos administrativos 
correlatos (art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 6º, VII, alínea “b”, 
da Lei Complementar nº 75/93); 

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

qualidade de vida (art. 225 da CF/88);  

considerando que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bem integrantes do Patrimônio da União, devendo sua exploração 
e utilização dar-se na estrita conformidade das disposições legais de regência (CF/88, art. 20, IX, e Decreto-Lei n° 227/67); 

considerando os termos do Ofício n° 162/2017/GAB/DNPM/RS, de 06/03/2017, no qual a Superintendência do Departamento 

Nacional de Produção Mineral no Estado do Rio Grande do Sul noticia que a empresa Terraplanagem Lagoa Ltda. não está mais autorizada a extrair 
minérios no local desde 22/11/2015; 

considerando os termos do Ofício n° 128/17-PGM, de 10/04/2017, mediante o qual a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da 
Patrulha informa que o empreendedor possui Licença de Operação Municipal n° 088/2015, válida até 09/11/2019; 
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considerando a necessidade de esclarecimentos quanto ao encerramento das atividades, bem como eventual necessidade de reparação 

ambiental em área de pedreira localizada no município de Santo Antônio da Patrulha, RS, sob responsabilidade de Terraplanagem Lagoa Ltda; 

RESOLVE: 

Nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/2010, instaurar Inquérito Civil com o seguinte objeto: “Verificar a situação do 
empreendimento Terraplanagem Lagoa Ltda., no município de Santo Antônio da Patrulha”. 

DETERMINA: 

I. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.29.000.002412/2016-86 em Inquérito Civil; 

II.  Cumpram-se as determinações contidas no despacho da fl. 40. 

 

JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR, 

Procurador da República. 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4006| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 1.04.004.000454/2010-26. 

Assunto: apurar a regularidade do Convênio nº 710200/2008, firmado entre o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura de Canela/RS. 
 

Trata-se de Procedimento Administrativo de Acompanhamento encaminhado pela Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 

abordando a execução do Convênio nº 710200/2008, firmado entre a Prefeitura de Canela/RS e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, cujo objeto era a construção de uma escola de educação infantil. 

Já de início cumpre mencionar que este expediente decorreu de rotina mantida pelo extinto NAOR-PRR41 no sentido de instaurar 

procedimentos de acompanhamento de convênios, tão somente para verificar a correta aplicação das verbas federais destinadas às Municipalidades. Tal 

prática devia-se à possibilidade de que, acaso verificada alguma irregularidade no desenvolvimento do convênio que consubstanciasse o cometimento de 

crime por parte dos Prefeitos, incumbiria aos representantes do Ministério Público Federal com atuação junto ao TRF4 a tomada de medidas 

responsabilizadoras.  

O adendo é importante, desde já, para grifar que este expediente  não deriva de representação ou qualquer outro tipo de noticiamento 

de irregularidades no emprego das verbas públicas federais. Não foi utilizada na instrução deste expediente nenhum documento que indicasse a ocorrência 
de qualquer inconformidade na execução do objeto do convênio. 

Compulsando as folhas iniciais dos autos, inclusive, verifica-se que, ainda no âmbito da PRR4, houve a promoção do arquivamento 

do Procedimento de Acompanhamento, tendo em vista o afastamento da praxe que era mantida pelo NAOR-PRR4 (fls. 18/19). Todavia, o arquivamento 
dos autos não foi homologado pela 2ª CCR, por entender que as razões expendidas não eram suficientes a determinar o encerramento do procedimento. 

A partir disso, basicamente o que se fez foi manter um acompanhamento da execução das obras (fls. 24 em diante).  

Das fls. 85/88, 95/105, 110/134, 142/155, 163/2016 retiram-se informações mais contundentes acerca do projeto. Especificamente, 

observa-se que o convênio foi assinado em 2008 (mandato de Cleomar Eraldo Port); a obra foi iniciada em DEZ/2010, pela empresa Cláudio Espíndola 

Engenharia Ltda. (já na gestão de Constantino Orsolin); a obra se desenvolveu com normalidade até o início de 2013, com a execução de 77% do projeto; 

após a paralisação, foi contratada a empresa S. Reis Construtora Ltda., que retomou as obras em MAR/2014 (em novo mandato de Cleomar Eraldo Port); 
a obra foi finalizada em AGO/2016 (vide consulta ao SIMEC, fls. finais). 

Traçado o panorama dos autos, não há razões ou motivos que indiquem pertinente a continuidade das investigações. Observa-se que 

o presente expediente, inicialmente instaurado em decorrência de praxe da PRR4, tem por único escopo o acompanhamento da execução do convênio. 

Não se veiculou de nenhum dos diligenciamentos aportados pela PRR4 qualquer informação que permitisse vislumbrar algum tipo de ilicitude penal – 
tampouco ímproba. 

Ao que se depreende, o convênio foi executado com aparente regularidade, não existindo razões que permitam cogitar qualquer linha 

investigativa pertinente. Conclui-se que não há, assim, razões que indiquem a necessidade de manutenção deste expediente em andamento, tendo em 

vista a finalização das obras. Em outras palavras, se a única justificativa encontrada para a manutenção deste acompanhamento era a não finalização do 
projeto, o término das obras encerra tal perspectiva. 

De mais a mais, observa-se que a gestão municipal (2013-2016) envidou todos os esforços no sentido de finalizar o projeto. A 

alteração de empresa responsável não se demonstrou algo ilícito, mas circunstância ínsita aos contratos. Os gestores e servidores, da mesma forma, 
atuaram – aparentemente – de forma lícita. 

Somente um apontamento novo, muito contundente e improvável, da análise de contas, poderia dar ensejo a alguma intervenção 

judicial no âmbito ministerial. É de ver que os fatos são acompanhados praticamente desde o início das obras, sem qualquer ressalva relativa à licitação 
ou ao contrato tenha sido feita. Assim, é praticamente inviável que se descubra hoje, passados sete anos do início da execução, qualquer ilicitude. 

Portanto, vislumbra-se o encerramento do procedimento como medida mais indicada, visto que é possível concluir que não houve o 
cometimento de delito na execução do Convênio ora analisado, não havendo, por conseguinte, de se continuar a investigação na esfera criminal. 

Posto isso, não havendo outras providências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal, promovo o ARQUIVAMENTO 
do presente Procedimento Administrativo de Acompanhamento. 

Publique-se, na forma do art. 16, §1º, I da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010. 

Considerando que embora tenha sido encaminhado a esta PRM no formato de PA, quando o mais correto seria IC, remetam-se os 

autos à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do artigo 9º, § 
1º, da Lei nº 7.347/85 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - 8493| 

PORTARIA Nº 63, DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.001199/2016-08, instaurado em razão de 

possível loteamento ou arrendamento da TI Araça, mais precisamente na Comunidade Três Corações, bem como a necessidade de novas diligências para 

apurar os fatos narrados na representação; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.001199/2016-08 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: “Possível 

loteamento ou arrendamento da TI Araça, mais precisamente na Comunidade Três Corações”.  

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria.  

Como diligência, determino a reiteração do Ofício n° 215/2017/7º Ofício (fl. 28), acompanhado de cópia de fls. 15/16, tendo em vista 

a ausência de resposta. 

Após, tornem os autos conclusos. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

JOSÉ GLADSTON VIANA CORREIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 8509| 

PORTARIA Nº 64, DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.001201/2016-31, instaurado para apurar 

possível contaminação da T.I. Araçá e Ouro por agrotóxicos utilizados nas plantações de arroz na cabeceira do Rio Amajari. 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.001201/2016-31 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
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Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: “Suposta 

contaminação por agrotóxicos na T.I. Araçá e Ouro. Plantações de arroz na cabeceira do Rio Amajari”. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria.  

Como diligências, determino: 

a) Extraia-se cópia do procedimento, bem como da presente portaria, encaminhando-a ao 4º Ofício desta Procuradoria da República, 

para análise e adoção das medidas eventualmente cabíveis; 

b) Oficie-se ao IBAMA, com cópia de fl. 23, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, (a) encaminhe o relatório de fiscalização 

mencionado no ofício 02025.000219/2017-11, o qual não o acompanhou; (b) encaminhe as licenças de operação das Fazendas Tartaruga, Céu Azul e 

São João da Flexa, todas localizadas no município do Amajari/RR; (c) diante do teor do item 2. do mencionado ofício, informe para quais culturas é 

eficaz a utilização dos agrotóxicos DIURON 500SC e CERCOBIN 500SC; 

c) Oficie-se ao DSEI-L, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, (a) informe como se dá o abastecimento de água potável utilizado nas 

terras indígenas Araçá e Ouro; (b) efetue estudo sobre amostra da água utilizada naquela localidade, indicando se há presença de agrotóxicos e se ela é 

própria para consumo humano; 

d) Reitere-se, novamente, o ofício de fl. 22, em expediente a ser entregue em mãos próprias. 

Com a resposta, tornem os autos conclusos. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

JOSÉ GLADSTON VIANA CORREIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 8498| 

PORTARIA Nº 65, DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.001200/2016-96, instaurado a partir de 

representação do Conselho Indígena de Roraima, que encaminhou Carta da 45ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima pleiteando, entre 

outras reivindicações, o reconhecimento da T.I Caxirimã; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.001200/2016-96 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: 

“Possibilidade de reconhecimento da Terra Indígena Caxirimã”. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria.  

Como diligência, determino a reiteração dos ofícios nº 58/2016/7ºOfício (fl. 12) e nº 77/2017/7ºOfício (fl 17), em mãos próprias, 

tendo em vista a ausência de resposta. 

Com a resposta, tornem os autos conclusos. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 

JOSÉ GLADSTON VIANA CORREIA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 19010| 

PORTARIA Nº 207, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
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Designar o Procurador da República responsável pelo 2° Ofício da Procuradoria da República no Município de Joinville para atuar 

nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.33.005.000361/2016-85, em trâmite naquela Procuradoria, em razão de declaração de impedimento do 

Procurador da República Mário Sérgio Ghannagé Barbosa, anotando-se nos sistemas o referido impedimento.  

 

ROGER FABRE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 19063| 

PORTARIA Nº 209, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Ato Conjunto PGR/CASMPU Nº 01/2014 e a Portaria PGR Nº 740, de 25 de setembro de 2014, resolve: 

Designar o Procurador da República Flávio Pavlov da Silveira, com exercício na Procuradoria da República no Município de Joinville, 

para atuar, como representante do Ministério Público Federal, em audiências a serem realizadas perante a Justiça Federal em Laguna, no dia 23 de maio 

de 2017, sem prejuízo de suas atribuições originárias, em razão de afastamento do Dr. Mário Roberto dos Santos e conflito de audiências em Tubarão. 

 

ROGER FABRE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 18882| 

PORTARIA Nº 49, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

  O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/03/PGJ/PRE, de 28/03/03, 

e com o constante da Portaria PGJ nº 1.779/2017, RESOLVE: 

  FAZER CESSAR, os efeitos da Portaria PRE/SC nº 122/2016, que designou a Doutora SANDRA FAITLOWICZ SACHS, matrícula 

n. 391.035-0, ocupante do cargo de Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça da Comarca de Ascurra, para atuar nos autos n. 0002169-

11.2016.8.24.0048 (SIG n. 08.2016.00361159-5), em tramitação na 68ª Zona Eleitoral da Comarca de Balneário Piçarras. 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 18884| 

PORTARIA Nº 50, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

  O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/03/PGJ/PRE, de 28/03/03, 

e com a indicação constante da Portaria PGJ nº 1.780/2017, RESOLVE: 

  Designar a Doutora Geruza Isoton, matrícula n. 684.722-6, ocupante do cargo de Promotor de Justiça Substituto da 1ª Circunscrição 

do Ministério Público, com sede na Comarca de Itajaí, para atuar nos autos n. 0002169-11.2016.8.24.0048 (SIG n. 08.2016.00361159-5), em tramitação 

na 68ª Zona Eleitoral da Comarca de Balneário Piçarras, em razão do impedimento do Doutor Luis Felipe de Oliveira Czesnat. 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2155| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 20 DE ABRIL DE 2017 

 

Inquérito Civil Público nº 1.33.002.000098/2010-69 

 

Trata-se, na origem, de procedimento administrativo instaurado a partir do Ofício nº 026/2010 – PF/IPHAN/SC/NLS, oriundo da 

Procuradoria Federal junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Santa Catarina (IPHAN-SC), que noticiou eventuais 

irregularidades na execução do Programa de Salvamento Arqueológico e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico da Usina 

Hidrelétrica Foz do Chapecó (fls. 05-18). 

Com o ofício supramencionado, encaminhou-se o Relatório de Vistoria nº 005/2010, contendo a informação de que o IPHAN 

procedeu à vistoria de dez sítios arqueológicos localizados no lado catarinense do Rio Uruguai no período de 27/06/2010 a 01/07/2010, constatando que 

apenas um dos sítios (CHA CE-02) havia sido alvo de resgate arqueológico.  

Questionada acerca das medidas adotadas para regularizar o processo de execução do Programa de Salvamento Arqueológico e 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico da UHE Foz do Chapecó, a empresa Foz do Chapecó Energia S.A. informou que o referido 

programa estava sendo conduzido pelo Centro Nacional de Arqueologia do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN em 

Brasília/DF, sustentando inexistir qualquer irregularidade no processo de resgate arqueológico da área que seria inundada pelo reservatório da usina 

hidrelétrica (fls. 35/38). 

Cópia das informações prestadas pela Foz do Chapecó Energia S/A foi remetida pelo MPF ao IPHAN-SC, a fim de que a autarquia 

federal se manifestasse sobre a questão (fl. 42). 

À fl. 46, o procedimento administrativo foi convertido em Inquérito Civil Público. 

Por meio do Ofício nº 013/2012-PF/IPHAN/SC/NLS, o IPHAN-SC esclareceu que o verdadeiro impasse envolvendo o Programa de 

Salvamento Arqueológico e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico da UHE Foz do Chapecó residia nos valores relativos à guarda 

do material arqueológico  resultante das pesquisas e salvamentos arqueológicos, bem como nas dimensões e no local de depósito (fls. 53-60). 

Com o intuito de resolver a pendência existente e avançar na proteção do patrimônio arqueológico nacional, designou-se data para a 

realização de reunião nesta Procuradoria da República (fl. 61). 

Na data de 24 de maio de 2012 realizou-se reunião na sede desta Procuradoria da República com a participação da empresa Foz do 

Chapecó Energia S/A e de representantes do IPHAN e do CEOM/UNOCHAPECÓ (Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina), ocasião em que se 

deliberou que: “(...) 1) O IPHAN realizará, junto com o CEOM, um levantamento na estrutura e do espaço previsto e avaliará a necessidade, tanto de 
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expansão quanto de aprimoramento das condições, de aditamento dos recursos atualmente previstos pelo empreendedor; 2) As conclusões serão remetidas 

ao Consórcio para avaliação da viabilidade econômica dos reclamos; 3) O IPHAN assume o compromisso de enviar o relatório ao empreendedor dentro 

de 30 (trinta) dias; 4) O empreendedor assume o compromisso de analisar a proposta em um prazo de 10 (dez) dias; 5) O IPHAN fica desde já intimado 

para comunicar o Ministério Público Federal, dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias as conclusões alcançadas (...)” (fl. 65). 

Posteriormente, o IPHAN comunicou ao MPF a realização de acordo entre a Foz do Chapecó Energia S/A e a UNOCHAPECÓ para 

a guarda do material arqueológico, informando que a UNOCHAPECÓ receberia da empresa o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) 

necessários ao acondicionamento do acervo (fl. 67). 

Considerando a informação de que as partes haviam transigido acerca dos valores e de que o acervo arqueológico seria armazenado 

e protegido pelo CEOM/UNOCHAPECÓ, o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do feito (fls. 68-69). 

Contudo, ao ser cientificada quanto à promoção de arquivamento do inquérito civil, a UNOCHAPECÓ informou a existência de 

pendência, por parte do  do IPHAN, no cumprimento das obrigações pactuadas (fl. 73-74). 

Questionada pelo Ministério Público Federal, a Foz do Chapecó Energia S/A informou que o assunto encontrava-se resolvido por 

meio do contrato firmado entre a empresa e o CEOM/UNOCHAPECO para o repasse do valor de R$ 220.000,00, referente ao endosso/apoio institucional 

e a guarda definitiva do material arqueológico resultante dos Programas de Resgate Arqueológico desenvolvidos no canteiro de obras e na área do 

reservatório da UHE Foz do Chapecó (fl. 88). Ademais, apresentou laudo técnico, datado de 23 de novembro de 2012, elaborado para avaliar as condições 

das instalações do CEOM para recebimento do material arqueológico, o qual atestou que o local apresenta condições para o recebimento do material 

mediante a instalação de arquivos deslizantes (fls. 100-117). 

Por outro lado, a UNOCHAPECÓ, por meio da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste – FUNDESTE, apresentou 

laudo técnico elaborado pela Diretoria de Logística, Projetos e Obras da UNOCHAPECÓ, datado de 20 de maio de 2013, atestando que o prédio do 

CEOM não comportava o peso dos arquivos deslizantes (fls. 131-132).  

Oficiada, a Superintendência do IPHAN em Santa Catarina não prestou informações acerca da atual situação do acondicionamento 

do acervo  arqueológico em questão (fls. 138-139). 

Diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação do acondicionamento do acervo resultante do salvamento 

arqueológico realizado na área da UHE Foz do Chapecó, e, ainda, considerando o decurso do tempo desde a elaboração dos laudos técnicos que avaliaram 

as condições das instalações do CEOM para o recebimento do material (Laudo Técnico da Foz do Chapecó Energia S/A realizado em 23/11/2012 e 

Laudo Técnico da Diretoria de Logística Projetos e Obras da UNOCHAPECÓ realizado em 17/12/2014), oficiou-se as partes envolvidas 

(UNOCHAPECÓ e Foz do Chapecó Energia S/A) para que informassem se o impasse relativo à capacidade de armazenamento do arquivo deslizante no 

CEOM havia sido resolvido e para que prestassem informações atualizadas acerca do acondicionamento do acervo arqueológico (fls. 145-149). 

Em resposta, a UNOCHAPECÓ, por meio do Ofício nº 069/REITORIA/2017, informou que diante do impasse entre os laudos sobre 

a capacidade de carga da estrutura física da sala de reserva técnica do CEOM destinada à guarda do material arqueológico, optou-se pela não instalação 

de arquivos deslizantes. Consignou que no ano de 2014, o CEOM recebeu a totalidade do acervo, consistente em 1668 caixas de material arqueológico, 

o qual foi reorganizado e guardado em 775 caixas, distribuídas de forma a evitar a concentração de peso. Por fim, informou que “Atualmente o acervo 

não corre riscos, pois está acondicionado de forma segura em caixas marfinite, que possibilitam serem encaixadas umas sobre as outras, protegendo as 

peças de agentes nocivos, atendendo assim as normas técnicas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com vistoria realizada 

em novembro de 2016” (fls. 150-152). 

Por seu turno, a Foz do Chapecó Energia S/A, informou que as pendências relativas à guarda do material arqueológico resultante dos 

Programas de Resgate Arqueológico desenvolvidos no canteiro de obras e na área do reservatório da UHE Foz do Chapecó foram sanadas, eis que o 

acervo arqueológico encontra-se sob a guarda definitiva da UNOCHAPECÓ, por meio do CEOM, pelo período determinado pelo IPHAN, em 

conformidade com o contrato FCE 0954/2012, celebrado em 07 de novembro de 2012. Apresentou cópia do termo de Encerramento Contratual e Quitação 

do contrato FCE 0954/2012, subscrito pelo CEOM e pela FCE em 01 de março de 2017 (fls. 156-157).  

É o relatório. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que não subsistem motivos que justifiquem a continuidade do presente Inquérito Civil, tendo 

em vista a inexistência de irregularidades na execução do Programa de Salvamento Arqueológico da UHE Foz do Chapecó bem como diante da resolução 

das pendências inicialmente detectadas quanto à guarda do material arqueológico resultante do salvamento realizado no canteiro de obras e no reservatório 

da usina hidrelétrica. 

Conforme exposto pelo IPHAN no Ofício nº 013/2012-PF/IPHAN/SC/NLS, o verdadeiro impasse envolvendo o Programa de 

Salvamento Arqueológico e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico da UHE Foz do Chapecó envolveu a questão dos valores 

relativos à guarda do material arqueológico total resultante das pesquisas e salvamentos arqueológicos, bem como nas dimensões e no local de depósito 

(fls. 53-60). 

Contudo, tal impasse restou resolvido pelas partes envolvidas na questão, quais sejam, UNOCHAPECÓ e Foz do Chapecó Energia 

S/A, que firmaram acordo para a guarda do material arqueológico proveniente das pesquisas arqueológicas realizadas no canteiro de obras e no 

reservatório da UHE Foz do Chapecó, celebrando em 07 de novembro de 2012 o contrato FCE 0954/2012, extinto na data de 01/03/2017, conforme 

Termo de Encerramento Contratual e Quitação juntado à fl. 157. 

Extrai-se das informações que aportaram aos autos que no ano de 2014 o CEOM recebeu a totalidade do material resultante do 

processo de resgate arqueológico realizado na área da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, tendo o acervo totalizado 1668 caixas de material. Visando 

melhorar as condições de guarda e reduzir o número de caixas, procedeu-se a uma reorganização do material, o que possibilitou que todo o acervo restasse 

armazenado em apenas 775 caixas, as quais foram distribuídas de forma a evitar a concentração do peso. As imagens juntadas à fl. 152 demonstram as 

condições de salvaguarda do acervo arqueológico no CEOM.  

Conforme informações prestadas pela UNOCHAPECÓ, atualmente o acervo está acondicionado de forma segura em caixas marfinite, 

que foram encaixadas umas sobre as outras, de modo a proteger as peças de agentes nocivos, atendendo as normas técnicas do IPHAN (fls. 150-152).  

No mesmo sentido são as informações prestadas pela empresa Foz do Chapecó Energia S/A, das quais se extrai que as pendências 

relativas ao armazenamento do material arqueológico em questão foram sanadas e que o acervo arqueológico encontra-se definitivamente sob a guardada 

UNOCHAPECÓ, por meio do CEOM, pelo período determinado pelo IPHAN (fls. 156-157).  

Verifica-se, assim, que o acervo arqueológico resultante do Programa de Resgate Arqueológico desenvolvido no canteiro de obras e 

na área do reservatório da UHE Foz do Chapecó encontra-se armazenado e protegido pelo CEOM/UNOCHAPECÓ, restando efetivada, assim, a proteção 

do patrimônio arqueológico nacional no oeste do Estado de Santa Catarina. 
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Ante o exposto, inexistindo justificativa para o prosseguimento deste feito, promovo o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, sem 

prejuízo de eventual reabertura das investigações em caso de conhecimento superveniente de prova que altere os motivos da presente decisão (art. 19 da 

Resolução CSMPF nº 87/2010 e art. 12 da Resolução CNMP nº 23/2007). 

Encaminhando-se cópia deste despacho ao IPHAN em Santa Catarina, cientificando-o da previsão inserta do artigo 17, parágrafo 3º, 

da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e artigo 10, parágrafo 3º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público. Do mesmo modo, oficie-se à Foz do Chapecó Energia S/A e à UNOCHAPECÓ, cientificando-as da presente promoção de 

arquivamento. 

Comprovada a efetiva cientificação dos interessados, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, o presente procedimento, acompanhado da 

promoção de arquivamento, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4961| 

PORTARIA Nº 28, DE 3 DE MAIO 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 (PP n° 1.34.004.001214/2016-03) 

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. Fatos narrados na denúncia: relatos de violência obstétrica. Com o objetivo de Apurar denúncia de “Maus tratos” a gestante no 

Hospital Estadual de Sumaré e Violência Obstétrica. Constrangimento a gestante em trabalho de parto. Apurar a ocorrência, em tese, de violência 

obstétrica praticada por médido. Hospital Municipal de Paulínia; atuação na dimensão preventiva; atuação na dimensão repressiva corretiva; atuação na 

dimensão repressiva punitiva; proteção da ação pública e de seus resultados sociais.  Determino as seguintes atividades de mérito: aguardar resposta ao 
ofício de fls. 14. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4331| 

PORTARIA Nº 68, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e artigo 
4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e: 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal,  incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, 
podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna e 
com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que trata-se de procedimento instaurado a partir do envio de Procedimento Administrativo que condenou o servidor 
João Bosco Santana Soares à demissão.  

Considerando que consta nos autos do PAD encaminhado, o servidor teria abandonado o emprego no período de 02/2014 a 04/2014.  

Considerando que a Decisão n° 23 expedida pelo Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário decidiu com base no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 35664,00249/2014-09 e no PARECER n° 00224/2016/CONJUR-MDS/CGU/AGU pela demissão do referido servidor.  

Considerando que a referida decisão ministerial ainda recomendou o encaminhamento de cópias dos autos à Gerência Executiva para 
a tomada de providências atinentes ao ressarcimento do Erário.  

Considerando, por fim, que se faz necessária a realização de maiores investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos 

fatos em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança necessária, 

as circunstâncias do caso; 

Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 
ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de realizar mais diligências. 

Desta forma, dando continuidade às investigações, determina: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como o Procedimento Administrativo nº 1.34.012.000671/2016-73, procedendo-
se às anotações de praxe; 

b) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial, conforme estabelecido no artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução 
87/2006, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4330| 

PORTARIA Nº 69, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e artigo 

4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e: 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, 

podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna e 

com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que trata-se de denúncia para apuração de suposto desvio de recursos federais destinados à manutenção da “Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) Boa Esperança”, localizada no Município de Guarujá/SP, a qual estaria em estado de abandono e total inoperabilidade. 

Considerando, por fim, que se faz necessária a realização de maiores investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos 

fatos em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança necessária, 

as circunstâncias do caso; 

Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de realizar mais diligências. 

Desta forma, dando continuidade às investigações, determina: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como o Procedimento Administrativo nº 1.34.012.000639/2016-98, procedendo-

se às anotações de praxe; 

b) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial, conforme estabelecido no artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução 

87/2006, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4332| 

PORTARIA Nº 70, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e artigo 

4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e: 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, 

podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna e 

com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que trata-se de denúncia para apurar a eventual prática de atos de improbidade administrativa em face da Companhia 

Docas do Estado de São Paulo – CODESP, como a possível realização de contratações por meio de licitações fraudulentas, dentre outras. 

Considerando, por fim, que se faz necessária a realização de maiores investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos 

fatos em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança necessária, 

as circunstâncias do caso; 

Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de realizar mais diligências. 

Desta forma, dando continuidade às investigações, determina: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como o Procedimento Administrativo nº 1.34.012.000596/2016-41, procedendo-

se às anotações de praxe; 

b) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial, conforme estabelecido no artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução 

87/2006, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 33621| 

PORTARIA Nº 203, DE 4 DE MAIO 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: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso III, 

da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 

sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, 

a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a 

defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas; 

CONSIDERANDO os elementos constantes do procedimento preparatório nº 1.34.001.007478/2016-92, instaurado a partir de 

representação formulada pelo Sr. Thyago Baptista Soares Miguel, noticiando suposta prática de venda casada por parte da Caixa Econômica Federal, 

consistindo na obrigatoriedade de abertura de conta corrente no momento de celebração de contrato de financiamento de imóvel e, ainda, não solicitação 

de limite de cheque especial; 

CONSIDERANDO que a análise do feito não está concluída, tendo em vista a necessidade de manifestação da CEF em relação 

manifestação do representante (fls. 45/74); 

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

da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a seguinte ementa: 

“CONSUMIDOR. CEF. Notícia de venda casada. Financiamento e  abertura de conta corrente. Inclusão de limite de cheque especial 

não autorizado.” 

Determino: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se as anotações no Sistema Único, inclusive para fins de publicação; 

b) Registre-se a designação da Assessora Ieda Katsue Hashimoto para secretariar o inquérito civil;  

c) Controle-se o prazo do presente inquérito civil público (art. 9º da resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

e 

d) Expeça-se ofício à CEF, requisitando que informe (i) se houve alguma vantagem auferida pelo representante no financiamento 

imobiliário, em razão da abertura de conta corrente junto à CEF, tal como juros menores, e (ii) se foi cancelado o cheque especial, conforme solicitado 

por escrito pelo representante em 06/05/2016. 

 

ADRIANA DA SILVA FERNANDES 

Procuradora da República 
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