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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 172118| 

SESSÃO: 17 DATA: 30/05/2017 18:55:07 PERÍODO: 22/05/2017 A 26/05/2017 

 

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

 

Processo: 1.00.001.000117/2017-84 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: LINDORA MARIA ARAUJO(CSMPF) 

Data:  22/05/2017 

Interessados: SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Processo: 1.00.001.000118/2017-29 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: CARLOS FREDERICO SANTOS(CSMPF) 

Data:  22/05/2017 

Interessados: GUSTAVO DE CARVALHO GUADANHIN 

Processo: 1.00.001.000119/2017-73 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 

Origem: PGR 

Relator: JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA(CSMPF) 

Data:  24/05/2017 

Interessados: PR-AP - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ 

Processo: 1.00.001.000120/2017-06 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: MARIA CAETANA CINTRA SANTOS(CSMPF) 

Data:  25/05/2017 

Interessados: CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

Processo: 1.00.001.000121/2017-42 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS 

Origem: PGR 
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Relator: CARLOS FREDERICO SANTOS(CSMPF) 

Data:  25/05/2017 

Interessados: PGR/OUVIDORIA/MPF - OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Processo: 1.00.001.000122/2017-97 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 

Origem: PGR 

Relator: LINDORA MARIA ARAUJO(CSMPF) 

Data:  25/05/2017 

Interessados: TJSP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/SP 

Processo: 1.00.001.000123/2017-31 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 

Origem: PGR 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA(CSMPF) 

Data:  25/05/2017 

Interessados: MJ - MINISTERIO DA JUSTICA 

Processo: 1.00.001.000124/2017-86 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: MARIA HILDA MARSIAJ PINTO(CSMPF) 

Data:  26/05/2017 

Interessados: GILBERTO BARROSO DE CARVALHO JUNIOR 

Processo: 1.00.001.000125/2017-21 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE(CSMPF) 

Data:  26/05/2017 

Interessados: ORLANDO MARTELLO JUNIOR 

 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Presidente do CSMPF 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 172831| 

PORTARIA Nº 46, DE 1º DE JUNHO DE 2017 

 

Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

estado do Amapá e PRMs vinculadas. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 

de 3 de novembro de 2009), 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República Elton Ghersel e Vinícius Fernando Alves Fermino para, sob a presidência 

do Corregedor-Geral, compor a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Amapá e nas Procuradorias da República 

nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, a realizar-se no período de 26 a 30 de junho de 2017, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a 

eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 

75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores 

do Ministério Público Federal. 

 Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 172838| 

PORTARIA Nº 47, DE 1º DE JUNHO DE 2017 

 

  Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

estado do Pará e PRMs vinculadas. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 

de 3 de novembro de 2009), 

  RESOLVE: 

   Art. 1º Designar o Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, os Procuradores Regionais da 

República Elton Ghersel e Vinícius Fernando Alves Fermino e os Procuradores da República Ana Carolina Alves Araújo Roman e Marcelo Ribeiro de 

Oliveira para, sob a presidência do Corregedor-Geral, compor a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Pará e nas 

Procuradorias da República nos municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí, a realizar-se no período de 26 a 
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30 de junho de 2017, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício 

de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo 
de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

 Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

   

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 172842| 

PORTARIA Nº 49, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

  Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria Regional da 

República da 2ª Região. 

  

 O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 
de 3 de novembro de 2009), 

 RESOLVE: 

   Art. 1º Designar os Subprocuradores Gerais da República José Adonis Callou de Araújo Sá e Oswaldo José Barbosa Silva para, sob 

a presidência do Corregedor-Geral, compor a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria Regional da República da 2ª Região, a realizar-se no 

período de 20 a 22 de junho de 2017, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público 

Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da 
unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

 Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO  

 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - 172221| 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 4, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Composição de Grupo de Trabalho 

 

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 a Portaria 4ª CCR Nº 3 de 15 de 
fevereiro de 2013, que dispõe sobre os Grupos de Trabalho instituídos no âmbito da 4ª CCR,  

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 3 (três) vagas para atuação no Grupo de Trabalho Qualidade do Ar da 
4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

1. OBJETO 

1.1 O objeto deste edital é o preenchimento, por membros do Ministério Público Federal, de 3 (três) vagas para a composição do 
Grupo de Trabalho Qualidade do Ar da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para atuação como membros titulares. 

1.2 O GT Qualidade do Ar tem como objetivos: 

I. Identificar e acompanhar os mecanismos de medição e fiscalização da qualidade do ar que vêm sendo adotados no Brasil; 

II. Identificar os Estados e Municípios que não possuem mecanismos de medição dos índices de poluição do ar; 

III. Avaliar os impactos da poluição do ar, levando-se em consideração proposições de técnicos, experts e acadêmicos que atuam 
diretamente na temática; 

IV. Propor mecanismos que visem atingir os padrões de qualidade do ar considerados adequados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS); 

V. Acompanhar a proposta de revisão da Resolução Conama nº 03/1990, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 
PRONAR, assim como de outras propostas de revisões de resoluções que tenham relação com a qualidade do ar; 

VI. Desenvolver trabalhos com o fito de cumprir o papel do Ministério Público de zelar pela sadia qualidade de vida, que 

necessariamente perpassa pela qualidade do ar; 

VII. Propor, acompanhar e opinar fundamentadamente sobre propostas de alterações de políticas públicas que afetem a qualidade do 

ar; 

VIII. Sugerir fundamentadamente a adoção de medidas em prol do melhoramento da qualidade do ar. 

2. O GT Qualidade do Ar terá prazo de duração de 24 meses. 

3. Na inscrição, deve ser encaminhado um pequeno relato de como o membro pretende abordar a questão no GT, bem como o relato 

se possui alguma experiência prática ou acadêmica no tema. 
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4. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de junho de 2017, 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:7823. 

5. As Reuniões do GT serão realizadas preferencialmente por meio de videoconferência ou outros recursos tecnológicos que permitam 

a comunicação à distância. 

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

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 4ª CCR  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 1018| 

PORTARIA N° 3, DE 18 DE MAIO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública e pode requisitar dados, informações e 

documentos para instruí-la, nos termos do artigo 129, incisos I, VI e VIII, da Constituição Federal, e dos artigos 6º, inciso V, 7º, inciso II, e 8º, da Lei 

Complementar nº. 75/93; 

CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal é um instrumento de coleta de dados instaurado pelo Ministério 

Público Federal e destinado a apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de 

propositura, ou não, da ação penal respectiva, nos termos do artigo 1º, caput, da Resolução nº. 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 

CONSIDERANDO que se mostra necessário o prosseguimento das investigações para apurar a possível prática de crime de 

estelionato previdenciário ora praticado supostamente pela Senhora Maria Antônia Gonçalves; 

RESOLVE instaurar Procedimento Investigatório Criminal (PIC), nos termos do artigo 1º, caput, da Resolução nº. 13 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, definindo como objeto: “Apurar a suposta prática de estelionato previdenciário por parte da Sra. Maria Antônia 

Gonçalves” 

Para tanto, determina-se:  

I. seja esta Portaria autuada no início do procedimento e publicada, nos termos do artigo 6º da Resolução nº. 77/2004 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

II. seja comunicada a instauração à douta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do artigo 7º 

da Resolução nº. 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

II. seja fixado o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão, prorrogável se necessário, nos moldes do artigo 12, da Resolução nº. 

13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Expedientes necessários. 

 

ANNE CAROLINE AGUIAR ANDRADE NEITZKE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 16892| 

PORTARIA Nº 30, DE 24 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

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

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

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

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.13.000.001011/2017-50, instaurada a partir de expediente encaminhado pela Procuradoria-

Geral da República, contendo representação realizada pelo 1º Juizado Especial Criminal – Comarca de Anápolis, no qual se sugere a implementação de 

medidas de proteção e manutenção de geoglifos situados na Fazenda Colorado e no Sítio do Seu Jacó, nos derredores do município de Boca do Acre/AM. 

RESOLVE CONVERTER EM INQUÉRITO CIVIL A NOTÍCIA DE FATO Nº 1.13.000.001011/2017-50, tendo como objeto 

“acompanhar a implementação de medidas de proteção e manutenção de geoglifos situados na Fazenda Colorado e no Sítio do Seu Jacó, nos derredores 

do município de Boca do Acre/AM”.  

Para isso, DETERMINA:  

I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, retificando-se a autuação pra constar procedimento de natureza CÍVEL; 

II - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 

III – Comunique-se a instauração à douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio eletrônico; 
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IV – Oficie-se ao IPHAN/AM, para que apresente toda a documentação e informação pertinente ao objeto do presente Inquérito Civil 

(cópia em anexo), especificando se existem e, neste caso, quais medidas têm sido adotadas para a fiscalização/preservação dos geoglifos existentes no 

Estado do Amazonas, especialmente os localizados na Fazenda Colorado e no Sítio do Seu Jacó, nos derredores do município de Boca do Acre/AM,, 

bem como se existe procedimento administrativo visando o eventual tombamento do bem cultural em questão. Prazo para a resposta: 30 (trinta) dias. 

 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 

Procurador da República 

- Em substituição ao 2º Ofício - 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 16887| 

PORTARIA Nº 31, DE 29 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º da Lei Complementar 75/93 (estatuto do Ministério Público da União), 26 da Lei 8.625/93 

(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e 4º do Código de Processo Penal Brasileiro, 

CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 127, caput, qualifica o Ministério Público como 

“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 o art. 129, inciso III, da Constituição atribui ao Ministério Público a função institucional de “promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”;  

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações; 

CONSIDERANDO os princípios da intervenção estatal obrigatória para a defesa do meio ambiente, da precaução e da prevenção; 

CONSIDERANDO que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, podendo alcançar todos aqueles que, por 

ação ou omissão, contribuírem para a degradação do meio ambiente; 

CONSIDERANDO que, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º da Lei 

Complementar 75/93 e art. 26 da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), compete ao Ministério Público a instauração de 

procedimento de investigação para apurar fatos criminosos; 

CONSIDERANDO, que o artigo 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal afasta a tese de exclusividade da investigação 

criminal por parte das autoridades policiais; 

CONSIDERANDO que o art. 28 do Código de Processo Penal permite que o Ministério Público ofereça denúncia apenas com base 

em peças de informação, não sendo necessário o inquérito policial; 

CONSIDERANDO que o art. 47 do Código de Processo Penal permite que o Ministério Público realize investigações autônomas, 

mesmo após o oferecimento da denúncia; 

CONSIDERANDO a Súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça que aduz: “A participação do membro do Ministério Público na 

fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia”; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução N. 13, de 02 de outubro de 2006, regulando 

os procedimentos de investigação criminal no âmbito do Ministério Público1; 

CONSIDERANDO a regulação no MPF, pela Resolução CSMPF n. 77, DE 14/04/19942; 

CONSIDERANDO a incumbência institucional do Ministério Público no controle externo da atividade policial, nos termos do artigo 

129, inciso VII da Constituição Federal e 7º da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO a NF nº 1.13.000.001023/2017-84 autuada com base n RTF n. 111/17-GEFA/IPAAM narrando a supressão de 

vegetação no loteamento Prestige Tarumã, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, supostamente de responsabilidade de José Tácito 

da Frota Alves Neto, conforme diligência realizada em 10/04/2017; 

RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 1.13.000.001023/2017-94 EM INQUÉRITO CIVIL PÙBLICO para apurar a 

responsabilidade civil e criminal pela realização de supressão vegetal no loteamento Prestige Tarumã, sem autorização do órgão ambiental competente; 

Para tanto, DETERMINO, desde já, as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) para registro no âmbito da PR/AM e; 

2. Comunique-se a instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência, por meio do 

sistema Único, inclusive com cadastramento da íntegra desta portaria; e 

3. Oficie-se ao IPHAN para indicar qual o bem cultural no entorno do qual a supressão vegetal não autorizada ocorreu, conforme o 

RTF n. 111/17-IPAAM (cópia em anexo), remetendo neste caso cópias das providências administrativas acaso realizadas: embargo/interdição da 

atividade e notificação do empreendedor para promover sua regularização quanto ao aspecto arqueológico da obra em questão. Prazo de 10 (dez) dias. 

 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 

Procurador da República 

Em substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2303| 

PORTARIA Nº 10, DE 29 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 mesma Lei Complementar; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
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d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público;  

f) Considerando que os fatos narrados no inquérito civil nº 1.14.007.000294/2013-91 indica a utilização da pessoa jurídica Cooperlife 

como instrumento de desvio de recursos públicos e enriquecimento de Wekisley Teixeira Silva; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto os fatos resumidos na capa dos autos, em atendimento ao contido 

no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, . 

Determina, ainda: 

a) Que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato; 

b) Acautele-se por sessenta dias ou até a remessa das informações solicitadas junto ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras; 

c) encaminhe-se cópia deste ato para fins de publicação, na forma do art. 5º, inciso VI, Resolução 87/2006. 

Determino o sigilo dos autos em razão da adoção da juntada de elementos sensíveis ao investigado e da adoção de diligências que 

devem manter igual natureza. Registre-se a natureza sigilosa no Único. 

 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3073| 

PORTARIA Nº 20, DE 24 DE MAIO DE 2017 
 

Notícia de Fato nº 1.14.006.000061/2017-22 
 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

75/93, converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.  

a) Registre-se o presente como Procedimento Preparatório, com o seguinte assunto:  

ASSUNTO: “Apurar suposta omissão da FUNAI na resolução de conflito nas Aldeias Baixa da Cangalha e Baixa do Juá, envolvendo 

José Roselio Calasans de Macedo, Manoel Cristovam Batista e Manuel Paixão do Nascimento”. 

TEMÁTICA: Direitos Indígenas 

CÂMARA: 6º Câmara – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais 

b) Publique-se. Registre-se. 
 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3083| 

PORTARIA Nº 22, DE 25 DE MAIO DE 2017 
 

Notícia de Fato nº 1.14.006.000095/2017-17 
 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

75/93, converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.  

a) Registre-se o presente como Procedimento Preparatório, com o seguinte assunto:  

ASSUNTO: “Apurar suposto superfaturamento no contrato n° 124/2015, celebrado com a empresa Braços Fortes Transportes e 

Construções LTDA e o Município de Heliopólis, que teve como objeto o asfaltamento de avenidas na sede e na zona rural desse município”. 

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa 

CÂMARA: 5ª Câmara - Combate à Corrupção  

b) Publique-se. Registre-se. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3065| 

PORTARIA Nº 23, DE 26 DE MAIO DE 2017 
 

Notícia de Fato nº 1.14.006.000014/2017-89 
 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 
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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, converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.  

a) Registre-se o presente como Procedimento Preparatório, com o seguinte assunto:  

ASSUNTO: “Apurar supostas irregularidades na flexibilização de regras e critérios técnicos atinentes aos procedimentos de 

desapropriação de imóveis rurais para fim de reforma agrária, em decorrência da Portaria MDA nº 86/2013 e a Portaria INCRA nº 688/2013”. 

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa 

CÂMARA: 5ª Câmara - Combate à Corrupção  

b) Publique-se. Registre-se. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3068| 

PORTARIA Nº 24, DE 26 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.006.000032/2017-61 

 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

75/93, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL.  

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

ASSUNTO: “Apurar supostas irregularidades na aplicação de verbas do PNATE/FUNDEB, no município de Quijingue-BA, no ano 

de 2016, em face de notícia de greve geral no transporte escolar por três meses, constando indicativo da LIMPEX figurar como empresa contratada”.  

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa 

CÂMARA: 5º Câmara – Combate à corrupção 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3049| 

PORTARIA Nº 25, DE 30 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.006.000026/2017-11 

 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

75/93, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL.  

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

ASSUNTO: “Apurar representação do Conselho Municipal de Saúde de Paulo Afonso/BA, noticiando supostas irregularidades na 

prestação de contas do Hospital Nair Alves de Souza, nos exercícios de 2015 e 2016”.  

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa 

CÂMARA: 5º Câmara – Combate à corrupção 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3057| 

PORTARIA Nº 27, DE 1º DE JUNHO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.006.000007/2017-87 

 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

75/93, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL.  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
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ASSUNTO: “Apurar suposto desvio de recursos públicos dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), em Tucano, nos meses 

de outubro a dezembro de 2016 (gestão de IGOR MOREIRA NUNES – 2013/2016), em virtude da demissão dos funcionários do Programa NASF e o 

não funcionamento destes no último trimestre de 2016”. 

TEMÁTICA: Improbidade Administrativa 

CÂMARA: 5º Câmara – Combate à corrupção 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 4513| 

PORTARIA Nº 55, DE 30 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n° 1.14.004.001782/2016-99 foi instaurada com vistas a dar efetividade ao direito de acesso 

à informação, bem como à transparência que deve nortear o Sistema Único de Saúde – SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de 

médicos e dentistas. Município de Elísio Medrado.  

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 

o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.  

Comunique-se a instauração do presente à 5ª CCR.  

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente Inquérito Civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 4514| 

PORTARIA Nº 56, DE 30 DE MAIO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n° 1.14.004.001789/2016-19 foi instaurada com vistas a dar efetividade ao direito de acesso 

à informação, bem como à transparência que deve nortear o Sistema Único de Saúde – SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de 

médicos e dentistas. Município de Lamarão.  

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 

o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.  

Comunique-se a instauração do presente à 5ª CCR.  

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente Inquérito Civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - 24800| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 26 DE MAIO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002972/2016-63 

 

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

com base nos artigos 127 e segs. da Carta Magna e na Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lei complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993, 

e ainda:  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição 

Federal e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73; 

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei (artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que foi instaurado Inquérito Civil, nesta Procuradoria da República, para apurar a ocorrência de irregularidade 

no Edital nº 78 do concurso para analista e especialista da ANAC, realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF;  

CONSIDERANDO que tal irregularidade consistia na ausência de clareza de informações a respeito da existência de entrevista para 

verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos; 

CONSIDERANDO que a informação de que a sobredita entrevista ocorreria em Brasília – DF não constou do Edital de convocação 

ESAF nº 76/2015, mas tão somente do Edital ESAF nº 78, de 03 de outubro de 2016, no qual os candidatos cotistas foram convocados para 

comparecimento à entrevista entre os dias 08 e 09 de outubro de 2016; 

CONSIDERANDO ser patente a exiguidade do tempo decorrido entre a divulgação do local (04.10.2016) e as datas da entrevista (08 

e 09.10.2016), resta também evidente o prejuízo que a ausência de informações claras e precisas a respeito desta etapa de verificação causou aos 

candidatos; 

CONSIDERANDO que a Escola de Administração Fazendária – ESAF, na qualidade de órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, 

deve observar os princípios que regem a Administração Pública, consagrados na Constituição Federal, notadamente aqueles insculpidos em seu art. 37, 

quais sejam, o da legalidade, da igualdade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;  

CONSIDERANDO que para garantir a efetivação do princípio da publicidade e, consequentemente, permitir que os cidadãos 

brasileiros posicionem-se de acordo com a sua consciência e manifestem-se livremente acerca daquilo que entenderem pertinente, nos limites impostos 

por lei, é mister que tenham pleno conhecimento sobre as fases presentes e futuras a serem contempladas no concurso;  

CONSIDERANDO a ausência de informações no tocante ao local de verificação da veracidade da declaração dos candidatos que 

pretendem ingressar na carreira pública utilizando-se das vagas reservadas aos autodeclarados pretos ou pardos, circunscreve-se no âmbito de uma 
inobservância ao princípio da publicidade; 

CONSIDERANDO que a omissão, no instrumento convocatório do certame em comento, da necessidade de comparecimento em 

entrevista para verificação da condição podem viciar a liberdade de escolha do candidato que, sabendo do local de confirmação da autodeclaração, poderia 
ter optado pela concorrência em outra modalidade ou, desde logo, preparar-se para eventuais despesas futuras; 

CONSIDERANDO que a inobservância dos princípios regentes da Administração Pública compromete a lisura do certame; 

RESOLVE: 

RECOMENDAR ao Diretor da Escola de Administração Fazendária - ESAF, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei 

Complementar n.º 75/93, que: 

- nos próximos concursos em que haja necessidade de comparecimento a entrevista para verificação da condição dos candidatos 

autodeclarados pretos ou pardos, haja previsão no edital do local onde essa etapa será realizada, em consonância com os princípios da publicidade e 
transparência, a fim de assegurar aos candidatos a livre e regular concorrência.  

FIXAR o prazo de 10 (dez) dias para que esta Procuradoria da República seja informada do acolhimento desta Recomendação, 

devendo a instituição informar as providências adotadas no sentido de fazê-la cumprir, juntando-se cópia da documentação pertinente. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Após o decurso do lapso temporal acima consignado, o não atendimento à presente 
recomendação ensejará a responsabilização por omissão e a consequente adoção das medidas judiciais pertinentes. 

A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo futuras Recomendações 

ou outras iniciativas cuja atuação seja pertinente ao seu objeto. 

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

publicando-a no portal eletrônico da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF. 

Comunique-se. Cumpra-se. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

  Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 2936| 

PORTARIA Nº 67, DE 17 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, CONSIDERANDO 

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

b) as atribuições elencadas no art. 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do MPF; 

d) o disposto na Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do MPF e na Resolução 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; e 

e) o trâmite do procedimento extrajudicial com os seguintes dados: 

“Notícia de Fato nº 1.15.003.000098/2017-43  

Objeto: apurar as irregularidades relacionadas a construção de unidades básicas de saúde conforme Convênio 461/2007 firmados 

entre a FUNASA e o Município de Viçosa do Ceará. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil com o objetivo de apurar os fatos tratados na NF Nº 1.15.003.000098/2017-43 em toda a sua extensão, 

determinando a adoção das seguintes diligências: 

1) juntada aos autos dos empenhos encontrados no site do TCM relacionados às despesas que beneficiaram os 

fornecedores/prestadores contratados para atender ao objeto do convênio/programa acima referido; 

2) ofício ao ente Concedente, solicitando cópia integral do processo de análise de contas do convênio/programa no estado em que se 

encontra, contendo: as datas dos recursos liberados; a identificação da conta específica; toda a documentação referente à execução físico-financeira 

(empenhos, cheques, transferências, extratos, notas fiscais, recibos, relatórios de inspeção in loco, pareceres financeiros, etc.); o termo do 

convênio/contrato de repasse, com o respectivo Plano de Trabalho; o estado atual da execução do objeto e da análise das contas; 

3) ofício ao banco responsável, requisitando: os documentos cadastrais (inclusive cartões de autógrafo) da(s) conta(s) específica(s), 

indicando as pessoas com poder de movimentá-la durante o período a ser solicitado; os extratos no período compreendido entre o primeiro repasse à 

conta vinculada e o término da vigência do ajuste (informar o período preciso exato no ofício), em meio físico e no formato definido na Carta-

Circular/BACEN nº 3454/2010; cópia de todos os documentos de débito (cheques, transferências eletrônicas, etc.) usados nos pagamentos identificados 

nas pesquisas junto ao TCM (empenhos) e ao Concedente (itens anteriores), bem como de outros que ocorreram no período; 

4) ofício à Junta Comercial competente, requisitando os contratos sociais e aditivos referentes à empresa contratada. 

A documentação remetida deve constituir anexos. 

Atendidas as providências acima, voltem os autos conclusos para apreciação. 

Promova a Secretaria as medidas de praxe, inclusive quanto à publicação e informação à Câmara de Coordenação e Revisão. 

Cumpra-se. 

 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 2956| 

PORTARIA Nº 68, DE 17 DE MAIO DE 2017 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, CONSIDERANDO 

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

b) as atribuições elencadas no art. 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do MPF; 

d) o disposto na Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do MPF e na Resolução 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; e 

e) o trâmite do procedimento extrajudicial com os seguintes dados: 

“Notícia de Fato nº 1.15.003.000093/2017-11  

Objeto: apurar as irregularidades relacionadas ao sistema de abastecimento de água para atender o Município de Viçosa do Ceará, 
conforme Convênio TC/PAC 0082/09 celebrado entre a FUNASA e o Município de Viçosa do Ceará. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil com o objetivo de apurar os fatos tratados na NF Nº 1.15.003.000093/2017-11 em toda a sua extensão, 
determinando a adoção das seguintes diligências: 

1) juntada aos autos dos empenhos encontrados no site do TCM relacionados às despesas que beneficiaram os 
fornecedores/prestadores contratados para atender ao objeto do convênio/programa acima referido; 

2) ofício ao ente Concedente, solicitando cópia integral do processo de análise de contas do convênio/programa no estado em que se 

encontra, contendo: as datas dos recursos liberados; a identificação da conta específica; toda a documentação referente à execução físico-financeira 

(empenhos, cheques, transferências, extratos, notas fiscais, recibos, relatórios de inspeção in loco, pareceres financeiros, etc.); o termo do 
convênio/contrato de repasse, com o respectivo Plano de Trabalho; o estado atual da execução do objeto e da análise das contas; 

3) ofício ao banco responsável, requisitando: os documentos cadastrais (inclusive cartões de autógrafo) da(s) conta(s) específica(s), 

indicando as pessoas com poder de movimentá-la durante o período a ser solicitado; os extratos no período compreendido entre o primeiro repasse à 

conta vinculada e o término da vigência do ajuste (informar o período preciso exato no ofício), em meio físico e no formato definido na Carta-

Circular/BACEN nº 3454/2010; cópia de todos os documentos de débito (cheques, transferências eletrônicas, etc.) usados nos pagamentos identificados 
nas pesquisas junto ao TCM (empenhos) e ao Concedente (itens anteriores), bem como de outros que ocorreram no período; 

4) ofício à Junta Comercial competente, requisitando os contratos sociais e aditivos referentes à empresa contratada. 
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A documentação remetida deve constituir anexos. 

Atendidas as providências acima, voltem os autos conclusos para apreciação. 

Promova a Secretaria as medidas de praxe, inclusive quanto à publicação e informação à Câmara de Coordenação e Revisão. 

Cumpra-se. 

 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 24534| 

PORTARIA Nº 198, DE 2 DE JUNHO 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 elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 

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

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

d) considerando o disposto na Resolução 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 a Notícia de Fato autuada sob o nº 1.16.000.001553/2017-11 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: representação encaminha cópia do Relatório de Auditoria nº 2016013 

– Gestão de Contratos – documento inicialmente apresentado ao Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o qual aponta possíveis 

irregularidades em contratações realizadas pelo Postalis (Instituto de Previdência Complementar dos empregados dos Correios). 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS: Postalis – Instituto de Previdência Complementar. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no distrito Federal, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Ordena, 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. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 24487| 

PORTARIA Nº 199, DE 2 DE JUNHO 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 mesma Lei Complementar; 

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

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

e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.004027/2016-21 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

Objeto: LICITAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 025/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE 

VEÍCULOS OFICIAIS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO DF. 

EMPRESA VENCEDORA: FLEET CARD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. ME. 

Envolvido:CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ  

Representante:  LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICÍOS EIRELI - ME  

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

PAULO JOSÉ ROCHA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 22031| 

PORTARIA N° 19, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

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

com fundamento na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, 
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CONSIDERANDO as informações contidas nos RAMAs GO 02 e GO 002-2016 COMPLEMENTAR, que tratam da análise do 

material apreendido na residência de ROBSON BORGES SALAZAR, então Diretor de Gestão Corporativa da SANEAGO, na ocasião da Operação 

Decantação (IPL n. 142/2014);  

CONSIDERANDO que os documentos apreendidos pela Polícia Federal indicam possível favorecimento na intermediação dos 

negócios de emissão de debêntures na operação estruturada pelo banco CREDIT SUISSE; 

CONSIDERANDO o teor dos diálogos telefônicos interceptados durante a Operação Decantação entre ROBSON BORGES 

SALAZAR, ANDRE PETERSON, CALIXTO e GUILHERME LAGO, nos quais menciona-se percentagens de intermediação em negócios financeiros; 

CONSIDERANDO que, aparentemente, a SANEAGO deixava de captar recursos do PAC e/ou orçamento da União, a fim de 

viabilizar o pagamento de “propina” aos seus diretores via agentes financeiros; 

CONSIDERANDO o depoimento de LEONEL ALVES PEREIRA, colhido pela Autoridade Policial no bojo do IPL n. 142/2014; 

CONSIDERANDO, ainda, que eventuais irregularidades verificadas na captação de recursos financeiros pela SANEAGO podem 

configurar atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para investigação dos fatos, pelo que determina, desde logo: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do presente Procedimento Preparatório, acompanhada de cópia dos RAMAs GO 02 e 

GO 02 COMPLEMENTAR, termo de depoimento de LEONEL ALVES PEREIRA e transcrição dos áudios interceptados durante a Operação Decantação 

de índices n. 12039694, 11971342, 11938681, 11931579, 11931567 e 11931512, procedendo-se aos devidos registros no sistema Único; 

b) como diligência inicial, solicite-se à Assessoria de Pesquisa e Análise desta Procuradoria da República (ASSPA-PRGO) que 

proceda ao levantamento completo de dados da instituição financeira CREDIT SUISSE, indicando: qualificação; relação societária, desde o ano de 2015 

até a presente data; endereços (sede, matriz e filiais); o gerente/responsável pela realização de negócios no Estado de Goiás, desde o ano de 2015 até a 

presente data; participação em procedimentos licitatórios no Estado de Goiás, de 2015 até a presente data; e contratos celebrados entre o CREDIT SUISSE 

e o Estado de Goiás e entre o CREDIT SUISSE e a SANEAGO, do ano de 2015 até a presente data, apontando, se possível, o número dos contratos, seu 

objeto, valor e o prazo de vigência. 

 

MÁRIO LÚCIO DE AVELAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 2390| 

PORTARIA Nº 47, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato n° 1.18.003.000159/2017-61 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da 

Constituição da República, considerando  o prazo de tramitação do presente procedimento, e que  ainda há  necessidade de realização de diligências, 

determino sua conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10.  

Assim, DETERMINO:  

a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é “Apurar eventual omissão dolosa/falha no atendimento aos 

cidadãos pelo INSS, por meio do telefone 135”. 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 1ª CCR, para os 

fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Elaine Cristina Agustini Vaz. 

 

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MEDEIROS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 22065| 

PORTARIA N° 118, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, 

CONSIDERANDO que esgotou o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.003552/2016-55, 

instaurado a partir da Notícia de Fato de mesma numeração, formada por documentação remetida pela Superintendência Regional de Polícia Federal no 

Estado de Goiás para a apuração de eventual fraude praticada em detrimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da prisão 

em flagrante delito, nesta Capital, de Anderson de Sousa Coelho e Keila Maria Pereira, pela supressão de documentos públicos referentes à prestação de 

contas dos recursos repassados ao Conselho Escolar Professora Vandy de Castro Carneiro pela autarquia federal, por força do “Programa Dinheiro Direto 

na Escola/Educação Integral”, no exercício de 2014; 

CONSIDERANDO que possíveis irregularidades na aplicação das verbas federais transferidas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação ao Conselho Escolar Professora Vandy de Castro Carneiro e na aprovação da prestação de contas respectiva pela Secretaria 

de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás podem caracterizar, em tese, atos de improbidade administrativa, tipificados na Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que ainda se aguarda a realização de perícia contábil já solicitada à Secretaria de Apoio Pericial da Procuradoria-

Geral da República, 

RESOLVE CONVERTER O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, a fim de dar continuidade à colheita 

de informações, documentos e outros elementos indispensáveis para subsidiar a atuação do Ministério Público Federal, pelo que DETERMINA, desde 

logo: 

a) a atuação desta portaria como ato de conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil e seu encarte antes das fls. 01-

A/01-B, bem assim a classificação do feito, no Sistema Único de Informações, com área de atuação “tutela coletiva”, e a realização das anotações 

pertinentes na capa dos autos e nos registros desta Procuradoria da República; 

b) a solicitação de publicação desta portaria à PGR/Divisão de Editoração e Publicação – DIEP/SEJUD, via Sistema Único de 

Informações;  
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c) a juntada à contracapa dos autos do extrato atualizado do andamento dos trabalhos periciais; 

d) após, remetam-se os autos do Inquérito Civil ao Núcleo de Tutela Coletiva desta Procuradoria da República, onde devem 

permanecer acautelados até a entrega do resultado da perícia contábil ou a data prevista para finalização do Inquérito Civil, o que ocorrer antes. 

 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 14687| 

PORTARIA Nº 30, DE 17 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Considerando os termos dos Ofícios nºs 040 e 042/2017-PGJ, de 02 de maio de 2017, firmado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-

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

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça Lysandro Alberto Ledesma para exercer a função de promotor eleitoral perante a 03ª Zona 

Eleitoral, com sede em Rosário Oeste, no período de 15 a 26.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Ricardo Augusto Farias Monteiro, 

por motivo de férias. 

 Art. 2º Designar a promotora de Justiça Maria Fernanda Corrêa da Costa para exercer a função de promotora eleitoral perante a 04ª 

Zona Eleitoral, com sede em Poconé, no período de 22 a 26.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Danilo Cardoso Lima, por motivo 

de folga compensatória de plantão.  

Art. 3º Designar o promotor de Justiça Rinaldo Ribeiro de Almeida Segundo para exercer a função de promotor eleitoral perante a 

06ª Zona Eleitoral, com sede em Cáceres, no período de 29.05 a 12.06.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Liane Amélia Chaves, por 

motivo de férias. 

Art. 4º Designar o promotor de Justiça João Batista de Oliveira para exercer a função de promotor eleitoral perante a 08ª Zona 

Eleitoral, com sede em Alto Araguaia, no período de 22.05 a 20.06.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Rodrigo Ribeiro Domingues, 

por motivo de férias. 

Art. 5º Designar o promotor de Justiça Paulo Henrique Amaral Motta para exercer a função de promotor eleitoral perante a 09ª Zona 

Eleitoral, com sede em Barra do Garças, no período de 14 a 17.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Nathalia Carol Manzano Magnani, 

por motivo de folga compensatória de plantão.  

Art. 6º Designar o promotor de Justiça Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz para exercer a função de promotor eleitoral perante a 13ª 

Zona Eleitoral, com sede em Barra do Bugres, nos dias 25 e 26.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Thiago Scarpellini Vieira, por 

motivo de folga compensatória de plantão.  

Art. 7º Designar a promotora de Justiça Cassia Vicente de Miranda Hondo para exercer a função de promotora eleitoral perante a 14ª 

Zona Eleitoral, com sede em Jaciara, no período de 23 a 26.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, por 

motivo de folga compensatória de plantão.  

Art. 8º Designar a promotora de Justiça Rebeca Santana Rego para exercer a função de promotora eleitoral perante a 15ª Zona 

Eleitoral, com sede em São Félix do Araguaia, nos dias 27 e 28.04 e nos dias 18 e 19.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Emanuel 

Filartiga Escalante, por motivo de folga compensatória de plantão.  

Art. 9º Designar o promotor de Justiça Milton Pereira Melquíades para exercer a função de promotor eleitoral perante a 20ª Zona 

Eleitoral, com sede em Várzea Grande, no período de 02 a 16.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luciano Freiria de Oliveira, por 

motivo de férias. 

Art. 10. Designar o promotor de Justiça Washington Eduardo Borreré para exercer a função de promotor eleitoral perante a 23ª Zona 

Eleitoral, com sede em Colíder, no período de 26.05 a 09.06.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Eulália Natalia Silva Melo, por motivo 

de férias. 

Art. 11. Designar o promotor de Justiça Luciano Martins da Silva para exercer a função de promotor eleitoral perante a 24ª Zona 

Eleitoral, com sede em Alta Floresta, no período de 23.05 a 14.06.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Guilherme Ignácio de Oliveira, 

por motivo de férias e folga compensatória de plantão.  

Art. 12. Designar o promotor de Justiça Paulo Alexandre Alba Colluci para exercer a função de promotor eleitoral perante a 25ª Zona 

Eleitoral, com sede em Pontes e Lacerda, no período de 02 a 30.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Frederico César Batista Ribeiro, 

por motivo de férias. 

Art. 13. Designar a promotora de Justiça Regiane Soares de Aguiar para exercer a função de promotora eleitoral perante a 25ª Zona 

Eleitoral, com sede em Pontes e Lacerda, no período de 31.05 a 05.06.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Frederico César Batista 

Ribeiro, por motivo de férias. 

Art. 14. Designar o promotor de Justiça Paulo Henrique de Carvalho Pugliese para exercer a função de promotor eleitoral perante a 

29ª Zona Eleitoral, com sede em São José do Rio Claro, no período de 02 a 19.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luis Fernando 

Rossi Pipino, por motivo de férias e folga compensatória de plantão. 

Art. 15. Designar a promotora de Justiça Alice Cristina de Arruda e Silva Alves para exercer a função de promotora eleitoral perante 

a 30ª Zona Eleitoral, com sede em Água Boa, no período de 02 a 16.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Clarissa Cubis de Lima 

Canan, por motivo de férias. 

Art. 16. Designar o promotor de Justiça Leandro Volochko para exercer a função de promotor eleitoral perante a 34ª Zona Eleitoral, 

com sede em Chapada dos Guimarães, no período de 31.05 a 14.06.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Taiana Castrillon Dionello, por 

motivo de férias. 

Art. 17. Designar a promotora de Justiça Julieta do Nascimento Souza para exercer a função de promotora eleitoral perante a 38ª Zona 

Eleitoral, com sede em Santo Antônio de Leverger, no período de 02 a 16.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Natanael Moltocaro 

Fiúza, por motivo de férias. 
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Art. 18. Designar a promotora de Justiça Nayara Roman Scolfaro Mariano para exercer a função de promotora eleitoral perante a 40ª 

Zona Eleitoral, com sede em Primavera do Leste, no período de 02 a 11.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Fabíola Fuzinatto 

Valandro, cessando neste período a designação da Portaria PRE/MT/N. 24/2017.  

Art. 19. Designar o promotor de Justiça Marcio Florestan Berestinas para exercer a função de promotor eleitoral perante a 43ª Zona 

Eleitoral, com sede em Sorriso, no período de 02 a 16.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Carla Marques Salati, por motivo de férias. 

Art. 20. Designar o promotor de Justiça Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira para exercer a função de promotor eleitoral perante a 44ª 

Zona Eleitoral, com sede em Guarantã do Norte, nos dias 02 e 03.05 e no período de 19 a 25.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça 

Tereza de Assis Fernandes, por motivo de folga compensatória de plantão.  

Art. 21. Designar o promotor de Justiça Wagner Antonio Camilo para exercer a função de promotor eleitoral perante a 46ª Zona 

Eleitoral, com sede em Rondonópolis, no período de 05 a 05.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Adalto José de Oliveira, por motivo 

de folga compensatória de plantão.  

Art. 22. Designar a promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki para exercer a função de promotora eleitoral perante a 47ª Zona 

Eleitoral, com sede em Barra do Garças, no período de 24 a 26.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes, por 

motivo de folga compensatória de plantão.   

Art. 23. Designar o promotor de Justiça Luis Alexandre Lima Lentisco para exercer a função de promotor eleitoral perante a 48ª Zona 

Eleitoral, com sede em Cotriguaçu, no período de 15 a 24.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Claudio Angelo Correa Gonzaga, por 

motivo de férias. 

Art. 24. Designar a promotora de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de promotora eleitoral perante a 53ª Zona 

Eleitoral, com sede em Ribeirão Cascalheira, no período de 02.05 a 01.06.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça João Ribeiro da Mota, 

por motivo de férias e folga compensatória de plantão.  

Art. 25. Designar a promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva para exercer a função de promotora eleitoral perante a 54ª Zona 

Eleitoral, com sede em Cuiabá, no período de 02 a 16.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Januária Dorileo, por motivo de folga 

compensatória de plantão.  

Art. 26. Designar a promotora de Justiça Marcelle Rodrigues da Costa e Faria para exercer a função de promotora eleitoral perante a 

55ª Zona Eleitoral, com sede em Cuiabá, no período de 22.05 a 20.06.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Vinicius Gahyva Martins, por 

motivo de férias. 

Art. 27. Designar o promotor de Justiça Mauro Poderoso de Souza para exercer a função de promotor eleitoral perante a 58ª Zona 

Eleitoral, com sede em Várzea Grande, no período de 01 a 15.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Claudio Cesar Mateo Cavalcante, 

por motivo de férias. 

Art. 28. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.   

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

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 14691| 

PORTARIA Nº 31, DE 19 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Considerando os termos dos Ofícios nºs 045 e 046/2017-PGJ, de 08 e 12 de maio de 2017, respectivamente, da Procuradoria-Geral 

de Justiça no Estado de Mato Grosso,  

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça Joelson de Campos Maciel para exercer a função de promotor eleitoral perante a 01ª Zona 

Eleitoral, com sede em Cuiabá, no período de 22 a 26.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Ana Luiza Avila Peterlini de Souza, por 

motivo de férias. 

Art. 2º Designar o promotor de Justiça Washington Eduardo Borreré para exercer a função de promotor eleitoral perante a 23ª Zona 

Eleitoral, com sede em Colíder, no período de 22 a 25.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Eulália Natalia Silva Melo, por motivo de 

férias. 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.   

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

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 14699| 

PORTARIA Nº 32, DE 19 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Considerando os termos dos Ofícios nºs 048 e 049/2017-PGJ, de 12 e 16 de maio de 2017, respectivamente, firmados pelo 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça no Estado de Mato Grosso, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça Carlos Henrique Richter para exercer a função de promotor eleitoral perante a 22ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de Sinop, a partir do dia 15.05.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 2º Designar o promotor de Justiça Luiz Gustavo Mendes de Maio para exercer a função de promotor eleitoral perante a 22ª Zona 

Eleitoral, com sede em Sinop, no período de 15 a 18.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Carlos Henrique Richter, por motivo de 

férias. 
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Art. 3º Designar o promotor de Justiça Roberto Aparecido Turin para exercer a função de promotor eleitoral perante a 51ª Zona 

Eleitoral, com sede em Cuiabá, nos dias 18 e 19.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Mauro Zaque de Jesus, por motivo de folga 

compensatória de plantão. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos. 

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

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 14711| 

PORTARIA Nº 33, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

Considerando os termos do Ofício nº 042/2017-PGJ, de 02 de maio de 2017, firmado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral 

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

R E S O L V E: 

Art. 1º Retificar o art. 20 da PORTARIA PRE/MT/N. 30, de 17 de maio de 2017, o qual passa a ter a seguinte redação: 

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

Eleitoral, com sede em Guarantã do Norte, nos dias 02 e 03.05 e no período de 19 a 26.05.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Tereza 

de Assis Fernandes, por motivo de folga compensatória de plantão.  

Art. 2º Retificar o art. 21 da PORTARIA PRE/MT/N. 30, de 17 de maio de 2017, o qual passa a ter a seguinte redação: 

Designar o promotor de Justiça Wagner Antonio Camilo para exercer a função de promotor eleitoral perante a 46ª Zona Eleitoral, 

com sede em Rondonópolis, no período de 02 a 05.05.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Adalto José de Oliveira, por motivo de folga 

compensatória de plantão.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.   

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

 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1725| 

PORTARIA Nº 14, DE 25 DE MAIO DE 2017 

 

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

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

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

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

medidas necessárias à sua garantia; 

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

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

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

8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

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

87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de apurar eventuais irregularidades na execução do convênio n.º 802675/2014 firmados entre o Município 

de Corinto-MG e o Ministério das Cidades para reforma da Praça da República; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000142/2016-09, fruto de conversão do procedimento preparatório de 

mesmo número e ordeno, para tanto: 

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

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

 

FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1740| 

PORTARIA Nº 15, DE 10 DE MAIO 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 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando a ocorrência em passado recente de diversos casos em que a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas-MG contratou 

irregularmente a CODESEL, entidade da administração indireta municipal, por dispensa de licitação, para executar obras viabilizadas através de 

convênios e contratos de repasse com recursos federais; 

Considerando a premente revisão na forma de atuação da CODESEL que a Prefeitura Municipal deverá promover visando o interesse 

público, podendo envolver alteração no estatuto social da referida sociedade de economia mista; 

Considerando a necessidade de se verificar a implementação da Lei Federal n.º 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
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Considerando que a vacatio legis para que todos os entes políticos promovam a adequação em seus âmbitos conforme a legislação 

sobredita exaurirá em 30 de junho de 2018; 

DETERMINA: 

1 – Instaure-se Inquérito Civil, com a seguinte ementa: “Acompanhar a implementação da Lei Federal n.º 13.303/2016 para a 

readequação estatutária e normativa da CODESEL – Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas/MG”. 

2 – Expeça-se ofício à Prefeitura de Sete Lagoas requisitando o envio, no prazo de 20 dias, de cópia de toda legislação municipal que 

autorizou a criação da CODESEL e posteriores alterações estatutárias, cópia do Estatuto Social e alterações posteriores, e os demonstrativos financeiros 

dos últimos 3 anos que indiquem a origem das receitas da CODESEL, as despesas devidamente identificadas, e a distribuição dos lucros aos acionistas.  

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 

Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 3513| 

PORTARIA Nº 42, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato Autos nº 1.22.001.000094/2017-41 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, inciso VII, da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

Considerando o teor da denúncia de possível existência de irregularidades no cumprimento do edital 04/2017 de concurso da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual são relatadas supostas falhas na aplicação, correção e valoração dos quesitos editalícios acarretando em 

alterações na classificação final dos candidatos (fls. 05/13). 

Considerando o pedido formulado pelo denunciante de sigilo dos seus dados pessoais. 

Determino:  

1º) a conversão do presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, para a continuidade das diligências necessárias à 

elucidação e averiguação do caso em questão; 

2º) a imediata comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral, nos termos 

do disposto no art. 4º, inciso VI, da Resolução, nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação 

desta Portaria no Diário Oficial da União. 

3º) A inserção no Sistema Único do seguinte resumo: “Manifestante Sigiloso – denúncia de irregularidades ocorridas no Edital 

04/2017 da UFJF para provimento do cargo de Professor Substituto, nº 20 a 41 de 2017”. 

4º) A manutenção dos autos pela Subcoordenadoria Jurídica com grau de sigilo reservado junto ao Sistema Único da Informática do 

Ministério Público Federal. 

5º) A extração dos autos de informações relativas ao manifestante pela Secretaria deste Ofício. 

6º) Oficie-se a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora, nos termos do art. 8º, II, §5º da Lei 

Complementar 75/93, requisitando, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento do instrumento de comunicação, manifestações 

acerca das alegações contidas na denúncia recebida pelo Ministério Público Federal, cuja cópia deverá seguir em anexo, fazendo prova de suas exposições.  

 

ZANI CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 22588| 

PORTARIA Nº 241, DE 16 DE MAIO DE 2017 

 

Autos n°: 1.22.000.004657/2016-07 

 

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 as incumbências previstas no art. 6º, VII, “b” e “d”, e art. 7º, inciso I, todos da Lei Complementar Nº 75/93; 

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

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

e) considerando  que o presente procedimento tem por objeto apurar suposta conduta irregular do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, consistente em falhas na organização do exame denominado REVALIDA de 2016, para revalidação de 

diplomas médicos expedidos no exterior, uma vez que teriam ocorrido desecontros entre as informações fornecidas aos candidados quanto aos 

documentos necessários para a inscrição, resultando na não homologação de algumas inscrições; divulgação de informações erradas sobre a data das 

provas e mudanças repentinas nos locais de prova; 

f) considerando que por força da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, em especial do que contido nos seus artigos 4º, II, § 1º, e 5º, o 

procedimento administrativo, a partir de agora, serve unicamente ao propósito de realização de diligências breves tendentes a subsidiar a adoção de 

alguma das providências listadas no artigo 4º, incisos I a VI, da Resolução; sendo que, no presente caso, é necessário o aprofundamento das investigações; 

g) considerando o disposto nos arts. 5º, III, "e"; 6º, VII, “b” e “d”, todos da LC 75/93, o disposto no artigo 28 da Resolução nº 87/2006 

do CSMPF, o disposto nos artigos 2º, § 7º, e 16 da Resolução nº 23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos autos que indicam 

a necessidade de apuração de eventual lesão aos candidatos que se submeteram ao revalida, especialmente em vista de que os fatos ainda não foram 

esclarecidos pela representada, mormente no que diz respeito às supostas alterações repentinas de locais de provas; 

RESOLVE converter este procedimento em Inquérito Civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no artigo 

6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 
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Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 

a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, numerando a presente com o mesmo número da primeira 

folha dos autos, acrescido das letras "A", evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas; 

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

Resolução nº 87 do CSMPF; 

c) comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do  Ministério Público Federal do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87 do CSMPF; 

d) a remessa de cópia da presente Portaria para publicação. 

e) por fim, o acautelamento do Inquérito até 26/06/2017. 

Designo para secretariar neste feito os servidores lotados neste gabinete, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e 

art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF. 

 

GIOVANNI MORATO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 22597| 

DESPACHO DE 25 DE MAIO DE 2017 

 

Notícia de Fato n.º 1.22.005.000028/2017-31 

 

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

do Cidadão, a partir de representações que relatam que, ao digitar os termos “pai e filha” no site de pesquisa “Google”, todas as primeiras páginas que 

aparecem são de “pedofilia” e “abuso de menor”. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que se encontra expirado o prazo de tramitação da presente Notícia de Fato, razão pela qual, 

existindo diligências pendentes para a apuração dos fatos que lhe deram origem, DETERMINO, antes de mais, sua conversão em Procedimento 

Preparatório, com as anotações de praxe. 

Ademais, é de observar que tema próximo ao objeto do presente feito foi objeto de decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, quando 

do julgamento do Recurso Especial 1.316.921, relatado pela Ministra Nancy Andrighi1, assim ementado: 

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. 

INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. 

NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí 

advindas à Lei n.º 8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o 

termo "mediante remuneração", contido no art. 3.º, § 2.º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. 

3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as 

páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca 

fornecidos pelo próprio usuário. 4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado 

pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse controle sobre os 

resultados das buscas. 5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu 

papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa 

forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é 

que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. 6. Os provedores 

de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os 

resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 7. Não se pode, 

sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos 

envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo 

art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa. 8. Preenchidos os 

requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente 

a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. 

Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, 

se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. 9. Recurso especial provido. ..EMEN: 

(RESP 201103079096, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:29/06/2012 RDTJRJ VOL.:00091 PG:00074 

RSTJ VOL.:00227 PG:00553 ..DTPB:.) (grifos nossos). 

No caso julgado pelo STJ, a apresentadora de televisão conhecida como “Xuxa”, requisitava que o site de pesquisa “Google” não 

mostrasse qualquer link de sites que a relacionassem com as palavras “pornografia” e “pedofilia”. 

A citada Ministra do STJ, inicialmente, observou que o provedor de pesquisa “não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra 

forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou 

expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário”. 

O mecanismo de busca dos provedores de pesquisa trabalharia em 03 etapas: na primeira, uma espécie de robô navega pela web 

identificando páginas; na segunda, a página passa por uma indexação, que cataloga e mapeia cada palavra existente, compondo a base de dados para 

pesquisa; na terceira, um processador compara os dados da pesquisa com as informações indexadas e inseridas na base de dados do provedor, 

determinando quais páginas são relevantes e apresentando o resultado. 

Assim sendo, nas palavras da eminente Ministra “os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo 

acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, 

estão sendo livremente veiculados”. 

Ou seja, os provedores de pesquisa como o “Google” facilitam o acesso à informação por parte do pesquisador, direcionando-o a sites 

que contenham informações que possuam alguma relação com os termos utilizados para a investigação. 

A Ministra apontou, ainda, que a obrigação de eliminar do sistema de busca qualquer resultado derivado da busca por determinado 

termo ou expressão, ou que contenha alguma foto ou texto específico, inviabilizaria o uso do site de buscas “Google” como uma ferramenta de 
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fornecimento imediato de informação. Nestes termos, um indivíduo que estivesse procurando sobre alguma notícia de crime de pedofilia, por exemplo, 

não poderia acessar essa informação, pois o referido termo estaria excluído do sistema de buscas. 

Por fim, o precedente abarcado definiu que “não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na 

web, reprimir o direito da coletividade à informação”. 

Como conclusão, o precedente aponta que não se pode requerer que o mecanismo de busca do “Google” restrinja a indexação de 

resultados com base em termos, informações ou conteúdos que poderão apresentar páginas da internet com conteúdo ilícito, sob pena de ferir gravemente 

o direito à informação. 

Cabe-se salientar, entretanto, que a hipótese ora tratada distingue-se do caso concreto julgado pelo C. STJ, sob a relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi, no referido Recurso Especial.  

O caso concreto apreciado e julgado se referia à vinculação das palavras “Xuxa”, a “pornografia” ou “pedofilia”, palavras que 

poderiam levar ao link de páginas da web que veiculassem vídeo da apresentadora de TV, realizando atos supostamente ilícitos, ou a outros sites que 

abrigassem conteúdo ilícito. 

Nos termos das manifestações que deram origem ao presente procedimento têm-se, entretanto, que, ao utilizar os termos “pai e filha” 

no site de pesquisas “Google”, o que se obtém são páginas com conteúdo ilícito, de pornografia infantil e abuso de menor. 

Ou seja, ao realizar uma pesquisa simples, que a princípio poderia sustentar um caráter familiar, de relação entre pai e filha, uma 

relação que nos parâmetros morais se funda, minimamente, pelo respeito, obtém-se acesso a páginas de conteúdo sexual ilícito.  

O que está sendo denunciado não é o fato de as buscas no “Google” apresentarem, em certos casos, páginas da internet com conteúdo 

ilícito (como ocorreria, por exemplo, se fossem utilizadas as palavras “pedofilia”, “pornografia” ou “abuso sexual”), mas o fato de uma pesquisa com as 

palavras “pai e filha” resultar em páginas de tal espécie. 

Para reforçar a inadequabilidade dos resultados, os representantes afirmam que a busca realizada com as palavras “pai e filho” 

apresenta resultados diversos, de páginas com conteúdo saudável, que abordam uma relação familiar sadia e afetuosa. 

É de se destacar, inclusive, que uma pesquisa com palavras tão singelas, tais como são as palavras “pai e filha” pode ser realizada por 

qualquer pessoa, inclusive crianças, as quais devem ser protegidas de conteúdos como os apresentados nos resultados da pesquisa denunciada. 

Assim sendo, as próprias crianças poderiam ser expostas a conteúdos de pornografia infantil e abuso sexual, ao realizar busca com as 

exaustivamente citadas palavras. 

Do art. 227 da Constituição Federal se depreende que é dever da família, do Estado e da sociedade colocar as crianças, jovens e 

adolescentes “a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

O § 4.º do citado artigo da Carta Magna, ainda, prescreve que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 

criança e do adolescente”. 

Como se percebe, os representantes não visam inviabilizar o funcionamento do provedor de pesquisas “Google”, nem limitar os 

resultados de pesquisas, retirando termos ou frases indesejadas no âmbito de busca, mas impedir que pesquisas simplórias, lícitas e, no caso, até mesmo 

familiares, sejam atreladas a resultados ilícitos, de pornografia infantil e abuso sexual. 

Diante deste quadro, visando à instrução do feito, DETERMINO seja expedido ofício para a Google Brasil Internet Ltda., 

requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, esclarecimentos sobre os fatos narrados pelos representantes, com informações acerca das medidas adotadas 

ou por adotar para solucionar os problemas apresentados. 

Após, mantenham-se os autos acautelados no Núcleo Cível Extrajudicial desta PRMG, no aguardo das respostas, por até 60 (sessenta) 

dias. Com estas ou decorrido tal prazo, retornem conclusos. 

 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 3701| 

PORTARIA Nº 28, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Ref. Notícia de Fato nº 1.23.007.000293/2017-61 

 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n.75/93 e da Resolução- 

CSMPF n. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

CONSIDERANDO representação formulada por discentes da Faculdade Gamaliel, que questionam a qualificação dos professores do 

Curso de Bacharelado em Direito, aduzindo que o corpo docente conta com apenas três professores com mestrado acadêmico, sem que haja nenhum 

professor com doutorado; 

CONSIDERANDO que, segundo os representantes, a maior parte dos professores são advogados da região ou ex-alunos da 

instituição, sem qualificação acadêmica ou preparação para desempenhar atividades docentes, o que vem comprometendo a qualidade do ensino 

ministrado na referida instituição de ensino superior; 

CONSIDERANDO que a referida instituição integra o sistema federal de ensino, bem como que o serviço educacional por ela ofertado 

deve atender aos critérios estabelecidos e avaliados pelo Ministério da Educação, notadamente em relação ao corpo docente da instituição; 

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

irregularidades na FACULDADE GAMALIEL (FACULDADE DE TEOLOGIA, FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS GAMALIEL – FATEFIG), 

concernentes à qualificação acadêmica dos professores que compõem o Curso de Bacharelado em Direito ofertado no município de Tucuruí/PA”, 

determinando sejam realizadas as seguintes diligências:  

1) Expeça-se ofício à Faculdade Gamaliel para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias: 

1.a) encaminhe projeto pedagógico/programa pedagógico do curso; 

1.b) informe o número de alunos matriculados e número de turmas atualmente formadas; 
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1.c) apresente a relação de docentes atualmente vinculados e em atividade no Curso de Bacharelado em Direito, especificando a 

titulação acadêmica, carga horária e regime de trabalho de cada um deles. Deverá ser encaminhada, ainda, cópia dos termos de compromisso por eles 

firmados com a instituição (contrato de trabalho ou outro termo que demonstre a vinculação dos professores à Faculdade Gamaliel); 

1.c.i) a respeito da titulação dos professores atualmente vinculados e em atividade no curso, que informe quais as instituições de 

ensino responsáveis pela expedição dos títulos acadêmicos, encaminhando cópia dos diplomas e certificados a eles referentes; 

1.d) informe a data da última avaliação realizada pelo Ministério da Educação, encaminhando relatório ou outro documento que 

ilustre os resultados e conclusões dessa fiscalização, bem como a relação dos docentes - acompanhada de respectiva titulação acadêmica, carga horária e 

regime de trabalho - que se encontravam vinculados e em atividade na referida instituição de ensino superior à época da aludida fiscalização. 

2)  Em seguida, deverá ser encaminhada cópia integral de todas as informações reunidas ao Ministério da Educação, para que, após 

análise, informe se o referido corpo docente encontra-se de acordo com a autorização e/ou reconhecimento outorgado à Faculdade Gamaliel para o 

funcionamento do Curso de Bacharelado em Direito. 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

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

Cumpra-se. 

 

THAIS ARAUJO RUIZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20515| 

PORTARIA Nº 236, DE 11 DE MAIO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003601/2016-90, instaurado para apurar possível 
oferta de cursos de graduação e pós-graduação pela Faculdade de Educação Superior de Paragominas – FACESP, no Município de Salinas; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª 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, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências determinadas no despacho retro. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20536| 

PORTARIA Nº 241, DE 12 DE MAIO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002503/2016-35, instaurado a partir de manifestação 

da sra. Giovana dos Anjos Ferreira, na qual relata que o Colégio Militar e a Escola de Aplicação da UFPA não estariam ofertando a disciplina Ensino 

Religioso. Além disso, informa que na Escola Tenente Regô Barros a disciplina Ensino Religioso estaria sendo ministrada por professor sem a licenciatura 

necessária; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª 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, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências determinadas no despacho retro. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20542| 

PORTARIA N° 242, DE 12 DE MAIO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório n° 1.23.000.002368/2016-28, instaurado a partir de manifestação 

da sra. Shirley Souza Pacheco, na qual relata que concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia no Instituto de Educação Ápice do Estado do Pará 

(IEAPA), entretanto, após o fim do curso a instituição não expediu os diplomas; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

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

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 

87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, entretanto, sem a publicação deste ato no Diário Oficial, considerando a decretação 

do sigilo das investigações, como autoriza o art. 16, caput e §1°, inciso I, da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências do despacho retro. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20914| 

PORTARIA Nº 509, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Notícia de Fato nº 1.23.000.000307/2017-15, para apurar manifestação sigilosa, noticiando 

possíveis irregularidades no concurso público para professor efetivo da Universidade Federal do Pará, Edital nº 277/2016, para a área de Fisioterapia 

Cardiovascular e Respiratória nos ciclos de vida. 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª 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, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências determinadas no despacho retro. 

  

UBIRATAN CAZETTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20443| 

PORTARIA Nº 514, DE 19 DE MAIO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002951/2016-39, oriundo da Promotoria de Justiça de 

Viseu/PA, visando intensificar a fiscalização do trânsito, na BR-308, no trajeto Bragança-Viseu.; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

  1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão; 
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2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª 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, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Reitere-se à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Pará; 

4- Expeça-se ofício ao DNIT, para que preste esclarecimentos quanto aos fatos noticiados na representação inicial. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20452| 

PORTARIA Nº 515, DE 12 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003001/2016-21, autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20476| 

PORTARIA Nº 517, DE 19 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003420/2016-63,  autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 
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2 - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado.  Ademais, despacho inaugural não foi integralmente cumprido. CUMPRA-SE. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20501| 

PORTARIA Nº 518, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001675/2016-91, instaurado nesta Procuradoria da 

República para apurar suposto dano ao patrimônio público, mobilidade e segurança da sociedade praticado por DISTRIBUIDORA OCEANICA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em razão do transporte de cargas com excesso de peso nas estradas e rodovias federais; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª 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, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências determinadas no despacho retro. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20509| 

PORTARIA Nº 519, DE 8 DE MAIO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001678/2016-25, instaurado nesta Procuradoria da 

República para apurar suposto dano ao patrimônio público, à mobilidade e segurança da sociedade praticado por LOJA E COMERCIAL ANAPU LTDA 

– EPP, em razão do transporte de cargas com excesso de peso nas estradas e rodovias federais; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª 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, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências determinadas no despacho retro. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20573| 

PORTARIA Nº 521, DE 22 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002009/2015-90,  autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado.  Ademais, despacho inaugural não foi integralmente cumprido. CUMPRA-SE. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20581| 

PORTARIA Nº 522, DE 12 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003276/2016-65, autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20603| 

PORTARIA Nº 523, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

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

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 

Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

Considerando os fatos constantes na representação anônima protocolada neste parquet federal, noticiando suposta prática de 

nepotismo no Instituto Evandro Chagas. 

Considerando que há indícios de irregularidades, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor avaliar as 

irregularidades apontadas; 
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Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo como objeto a apuração das irregularidades no Instituto 

Evandro Chagas. 

Determina-se inicialmente: 

Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil; 

Cumpra-se o despacho já proferido nos autos; 

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

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

 

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20605| 

PORTARIA Nº 524, DE 12 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.003275/2016-11, autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20664| 

PORTARIA Nº 525, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes da NOTÍCIA DE FATO nº 1.23.000.001384/2017-84, instaurada a partir de cópia do Inquérito 

Civil nº 1.23.000.000358/2015-77, instaurado a partir de representação por parte do Sindicato de Trabalhadores em Educação Pública do Pará SINTEPP, 

em face da Sra. ELZA EDILENE REBELO DE MORAES, Prefeita do Municipal de Marapanim/PA, em razão do não pagamento dos recursos que a 

União disponibiliza como complemento aos Profissionais do Magistério, não disponibilidade da prestação de contas dos Recursos do FUNDEB, atrasos 

no pagamento dos Proventos dos Profissionais da Educação, o não pagamento do PASEP de alguns funcionários, dentre outras irregularidades; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 

Determino: 

1.Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, em conjunto com o Procedimento Apuratório referenciado, vinculado à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão; 

2.Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 5ª CCR eletronicamente, por meio do Sistema Único, sem prejuízo da 

publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3. Após, retornem os autos conclusos para melhor análise por este Procurador signatário. 

 

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20690| 

PORTARIA Nº 526, DE 12 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.000741/2016-14, autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20769| 

PORTARIA Nº 527, DE 2 DE JUNHO 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002695/2016-80, autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20784| 

PORTARIA Nº 528, DE 2 DE JUNHO 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 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 a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO os fatos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.002703/2016-98, autuado na Procuradoria da 

República no Estado do Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87 de 

06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido procedimento, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando os autos à COJUD, para que promova a instauração do inquérito civil com 

os devidos registros no Sistema Único. 

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

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

 3- Diligência em despacho, em separado. 

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20780| 

PORTARIA Nº 529, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 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 1.23.000.000662/2017-86, tendente a apurar suposta ocorrência de 

assédio moral sofrido por Benedito Luis da França no âmbito do DNIT/PA. 

Considerando o encerramento do prazo do presente procedimento e a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que 

possam formar o convencimento deste membro;  

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 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. 

 

LILIAN MIRANDA MACHADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20847| 

PORTARIA Nº 530, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; e 

CONSIDERANDO que 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 a Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato n. 1.23.000.001161/2017-17, instaurada a partir de cópia do IC nº. 1.23.000.002185/2013-

60, em face da empresa A.A.C DO AMARAL - EPP, pertencente a ALVARO ANTÔNIO CORREA DO AMARAL, primo do ex-Prefeito de Igarapé-

Miri/PA, AILSON SANTA MARIA DO AMARAL, tendo celebrado contrato com dispensa de licitação, no importe de R$ 108.608,94 (cento e oito mil, 

seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos). Município de Igarapé-Miri/PA. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pelos fatos noticiados. 
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Como diligências, determino: 

1) Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 

2) Comunique-se à 5ª CCR a instauração do presente IC, via Sistema Único; 

3) Encaminhe-se o procedimento à ASSPA para: 

3.1) Levantamento dos contratos realizados pela Prefeitura de Igarapé-Miri, entre 2012 e 2014, com a empresa AAC Do Maral – 

EPP; 

3.2) Levantamento de Eventual parentesco ou relações societárias entre os sócios da referida empresa e o então prefeito AILSON 

SANTA MARIA DO AMARAL; 

3.3) Levantamento das procurações outorgadas pela referida empresa no ano de 2013. 

 

RICARDO AUGUSTO NEGRINI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20892| 

PORTARIA Nº 531, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

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

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

Superior do Ministério Público Federal, e 

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

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

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

Considerando os fatos constantes dos autos de Notícia de Fato nº. 1.23.000.001477/2017-17, instaurada a partir de ofício do Tribunal 

de Contas da União encaminhando o Acórdão 1607/2017-TCU-1ª Câmara que apreciou a TCE 011.701/2014-5. 

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

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

Determina-se: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com a presente notícia de fato, sem necessidade de nova distribuição, uma 

vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 

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

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

conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3 – Como diligência inicial, obtenha-se junto ao TCU cópia integral da Tomada de Contas Especial 011.701/2014-5.  

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20642| 

DESPACHO Nº 2.969, DE 17 DE MAIO DE 2017 
 

Referência: 1.23.000.001707/2014-97 
 

Trata-se de procedimento instaurado em virtude de representação formulada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA/PA, solicitando o cumprimento da Lei Federal n° 5194/66 pelas empresas de telefonia fixa e móvel, informando que estas supostamente não 

cumpriram o art. 59, §2º, da referida lei. De forma que solicitaram a atuação do Ministério Público Federal para requisitar relação nominal dos 

profissionais de nível superior e médio das diversas áreas abrangidas pelo Conselho, acompanhada do título profissional, endereços e números de telefone 

das empresas OI MÓVEL S/A, VIVO TELEFÔNICA S/A, TIM S/A, CLARO E EMBRATEL (fls. 2/19). 

Instada, a empresa OI MÓVEL S/A informou que o CREA/PA pode facilmente constatar pelos seus registros que a empresa averbou 

devidamente os seus responsáveis técnicos. Quanto aos demais empregados, estes não exercem funções típicas das atividades fiscalizadas pelo conselho, 

são de caráter administrativo gerencial, sendo desnecessário encaminhar a relação nominal de tais empregados. Por fim, informou que não é possível 

fornecer a relação de todas as empresas prestadoras de serviços nas áreas citadas, em razão da cláusula de confidencialidade (fls. 26/29). 

A empresa VIVO S/A se limitou a afirmar que está a disposição do CREA para fornecer informações (fls. 32). 

As empresas CLARO S/A e EMBRATEL S/A encaminharam a relação de seus funcionários inscritos no CREA/PA, assim como 

apresentaram relação das empresas prestadoras de serviços no Estado do Pará (fls. 39/67). 

Por fim, a TIM apresentou a relação dos empregados contratados que exercem a função de engenheiros da empresa (fls. 70/87). 

Ato contínuo, o procedimento foi arquivado, considerando que o próprio conselho tem legitimidade e dever legal de atuar, através de 

seu corpo jurídico próprio (fl. 109). 

No entanto, o arquivamento não foi homologado pela 1ª CCR, sob o fundamento de que se trata de suposta atuação irregular de 

empresas que prestam serviço público objeto de concessão federal, sujeito a fiscalização do CREA, estando presente interesse da União no adequado 

funcionamento do serviço. Assim, o MPF teria atribuição para aferir a sua regularidade. A 1ª CCR determinou o retorno dos autos à origem, para 

diligenciar no sentido de aferir a regularidade do serviço (fls. 112/113). 

Após, instado, o CREA/PA informou que persiste o impasse relatado na representação, sem especificar quais irregularidades 

permanecem (fl. 116). 

Ante o exposto, determino: 

1 – Prorrogue-se o presente Inquérito Civil; 

2 – Oficie-se o CREA/PA para que se manifeste sobre as respostas das empresas, devendo especificar quais irregularidades persistem 

em relação a cada empresa. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 20677| 

DESPACHO N° 4.450, DE 16 DE MAIO DE 2017 

 

Inquérito Civil n° 1.23.000.000728/2014-95 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado para fiscalizar e acompanhar a adesão dos hospitais universitários da UFPA à Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

A EBSERH foi oficiada para que informasse qual o percentual de cumprimento das metas de desempenho, indicadores e prazos de 

execução constantes no Plano de Reestruturação, devendo especificar quais estão pendentes e encaminhar os relatórios de fiscalização de Metas e 

Estratégias para 2015/2016, bem como para que informasse se foram abertos 16 novos leitos de UTI no HUJBB (fl. 108). 

A EBSERH informou que a carência de força de trabalho especializada impacta diretamente na implementação do plano de 

reestruturação, na ampliação do complexo hospitalar e na abertura de leitos de UTI no HUJBB. Assim, a implementação do plano depende da realização 

de concurso público, o qual estaria em vias de ser deflagrado  (fls. 109/112).  

Posteriormente, o CRM encaminhou relatório de vistoria constando as seguintes irregularidades no HUJBB (fls. 115/135): 

i) 22 leitos de UTI pediátrico sem utilização e fechados há seis anos; 

ii) equipamento de mamografia sem funcionar pela falta de aparelho de no-break; 

iii) equipamento de ressonância magnética com falta de gás hélio para resfriar; 

iv) não funcionamento do setor de radioterapia em virtude da ausência de profissional físico nuclear e médicos especialistas. 

Oficiou-se o HUJBB e a EBSERH (fls. 137/138). 

A EBSERH informou que não dispõem de 22 leitos de UTI pediátrica e, na verdade, existem 10 leitos em pleno funcionamento e 16 

inativos. Os 16 leitos estão inativos devido à pendência da contratação de pessoal, a qual está sendo providenciada por concurso público. Além disso, 

esclareceu que está elaborando Termo de Referência com a finalidade de resolver as pendências para a aquisição dos serviços de resfriamento e 

abastecimento de gás hélio. Quanto ao mamógrafo, informou que está instalado desde outubro de 2016 e os técnicos em radiologia estão sendo capacitados 

para operacionalização do equipamento (fls. 143/221). 

Quanto ao setor de radioterapia, ressalte-se que existe procedimento instaurado para apurar denúncia de que a Unidade de Alta 

Complexidade Oncológica – UNACON, no HUJBB, estaria parcialmente paralisada, procedimento nº 1.23.000.000671/2015-13. 

Pelo exposto, determino: 

1) Prorrogue-se o presente Inquérito Civil; 

2) Oficie-se a EBSERH para que informe: 

i) se concurso público foi finalizado e se já ocorreu a contratação de pessoal; 

ii) se os técnicos em radiologia foram capacitados para manusear o equipamento de mamografia, bem como se o equipamento está 

funcionando regularmente; 

iii) se ocorreu a contratação para aquisição do gás hélio a fim de regularizar o funcionamento do equipamento de ressonância 

magnética; 

iv) se os 16 leitos foram ativados; 

v) qual o percentual de cumprimento das metas de desempenho, indicadores e prazos de execução constantes no Plano de 

Reestruturação; 

vi) encaminhe o relatório de fiscalização de Metas e Estratégias para 2015/2016. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - 2359| 

PORTARIA N° 68, DE 22 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 CV nº 0671/05 (SIAFI nº 556431), Município de 

Catingueira/PB; 

Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.003.000084/2017-11 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 - 2379| 

PORTARIA Nº 69, DE 2 DE JUNHO 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: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da 

 Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, 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) Resolve instaurar Inquérito Civil com objetivos de dar continuidade à Operação Desumanidade - Desdobramento - Município de 

Patos e Emas - ÍCONE CONSTRUÇÕES. 

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 - 15725| 

PORTARIA Nº 246, DE 9 DE MAIO DE 2017 

 

(conversão do procedimento preparatório n° 1.24.000.000806/2016-86) 

 

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

constitucionais e legais, com espeque no Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), e; 

CONSIDERANDO que o auto extrajudicial em epígrafe visa apurar possível atuação de FABÍOLA FERREIRA DA SILVA, 

professora de Medicina da UFPB, no regime de dedicação exclusiva (RDE), exerça, em paralelo, outras atividades remuneradas; 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos são insuficientes para a correta aplicação das medidas cabíveis; 

CONSIDERANDO as formalidades do prazo de tramitação dos autos em destaque; 

CONSIDERANDO os normativos que regulam a instauração e tramitação do IC; 

RESOLVE adotar as seguintes providências iniciais: 

1) Converter o auto extrajudicial epigrafado em Inquérito Civil; 

2) Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com o procedimento referido; 

3) Remeta-se cópia do ato para publicação; 

4) Comunique-se acerca do ato à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

5) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano; 

6) Cumpra-se a decisão nele proferida, n.º 4141/2017. 

 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1270| 

PORTARIA Nº 10, DE 30 DE MAIO DE 2017 

 

Autos nº 1.25.014.000056/2017-37 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos: 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 

75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF;  

RESOLVE: Instaurar Inquérito Civil para “Fiscalizar a higidez das eleições para escolha do novo Cacique da Terra Indígena de 

Mangueirinha/PR, nomeadamente a atuação da FUNAI no processo de colmatação do pleito.” 

Assim sendo, DETERMINO: 

1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF; 

2) Seja comunicada esta instauração à 6ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 

as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06. 

Pato Branco, 30 de maio de 2017. 

 

WALTER JOSÉ MATHIAS JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 31701| 

PORTARIA N° 10, DE 1° DE JUNHO DE 2017 

 

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

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o Ofício-circular nº 10/2016/1ªCCR/MPF, que apresenta dados sobre o acesso a exames de mamografia pelo SUS e 

solicita atuação conjunta dos membros do MPF para elaborar um levantamento sobre a situação dos mamógrafos no âmbito do SUS em todo o País, 

apurando a capacidade instalada conforme os parâmetros do Ministério da Saúde, a capacidade técnica dos recursos humanos para a operação dos 

mamógrafos e o tamanho da fila de espera para a realização do exame mamográfico; 

b) considerando que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União 

e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde (LC 75/93, art. 5º,  

V, “a”); 
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c) considerando que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõem a existência de um procedimento administrativo 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 

nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, objetivando a regular e legal coleta de elementos para posterior adoção das providências 

necessárias ao esclarecimento e sanação de  eventuais irregularidades, bem como subsidiar eventuais ações judicais e extrajudiciais que se revelarem 

necessárias, nos termos da lei.  

NOMEAR 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. 

Cadastre-se o presente inquérito civil com o seguinte resumo: 1ª CCR (DIREITOS SOCIAIS). SAÚDE. Ação Coordenada “Acesso 

a Exames de Mamografia do Âmbito do SUS (Ofício-circular nº 10/2016/1ª CCR/MPF). REQUERIDO(A): Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (9ª 

Regional de Saúde).   

Após, adotem-se as seguintes providências: 

(i) OFICIE-SE à 9ª Regional de Saúde, enviando cópia do Ofício-circular nº 10/2016/1ª CCR/MPF, REQUISITANDO-SE, no prazo 

de 60 (sessenta) dias (LC 73/93, art. 8º, § 5º), informações sobre: a) quais as unidades de saúde e a respectiva quantidade de mamógrafos habilitados para 

a realização do exame de mamografia pelo SUS nos Municípios de abrangência da 9ª Regional de Saúde (discriminar as unidades de saúde por Município); 

b) quais os recursos humanos e a respectiva capacidade técnica para a operação dos mamógrafos em cada uma das unidades de saúde (discriminar os 

recursos humanos por unidade de saúde e por Município de abrangência da 9ª Regional de Saúde); c) qual a quantidade de pessoas que aguardam a 

realização do exame mamográfico e o tempo médio de espera nos Municípios de abrangência da 9ª Regional de Saúde (explicar como funciona o 

referenciamento para a realização do exame). 

(ii) CADASTRE-SE o IC no Sistema Único vinculando-o ao  Ofício-circular nº 10/2016/1ª CCR/MPF. 

 Aos ofícios expedidos no bojo deste inquérito civil deve ser anexada cópia desta Portaria.  

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 5º, VII, 6º e 16 da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

 

DANIELA CASELANI SITTA:1257 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32116| 

PORTARIA Nº 11, DE 1º DE JUNHO DE 2017 

 

Ref.: 1.25.003.003192/2016-27. Tema: Improbidade Administrativa (Atos 

Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO) – Código CNMP 10011 

 

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

(art. 127 e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º, VII, a e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos 

do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06. 

Objeto 

O objeto do presente inquérito é verificar possível ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, inciso II da Lei nº 8.429/1992, 

em razão de reiterado descumprimento de ordem judicial nos autos 5010420-48.2015.4.04.7002 da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu.  

Providências 

Adotem-se as seguintes providências: 

1) Nos termos do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06, autue-se a presente portaria no inquérito civil, 

efetuando-se os devidos registros nos sistemas funcionais, com comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate a corrupção; 

2) Remetam-se os autos à Secretaria Jurídica desta Procuradoria para que se cadastre o presente inquérito civil com o seguinte resumo: 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; OBJETO: possível prática de Improbidade Administrativa diante de omissão em cumprir ordem judicial nos 

autos 5010420-48.2015.4.04.7002 da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu ; 

3) Insira-se na capa do feito o referido resumo; 

4) Cumpra-se o contido no art. 5º, VI da Resolução CSMPF n. 87/06 (encaminhamento de cópia para publicação); 

5) Aguarde-se a resposta ao ofício de folha 55. 

Após, abra-se nova conclusão. 

 

ALEXANDRE COLLARES BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32119| 

PORTARIA Nº 12, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Ref.: 1.25.003.003289/2016-30. Tema: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO – Código CNMP 9985; Bens 

Públicos Domínio Público/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS 

MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO/Magistrado/Movimento – Código CNMP 

10089 

 

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

(art. 127 e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º, VII, a e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos 

do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06. 

Objeto 
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O objeto do presente inquérito é a proteção do patrimônio público, com foco no acompanhamento do processo de desocupação das 

construções irregulares localizadas em área da União próxima à Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no lado direito da BR-277 (sentido 

Brasil-Paraguai), em área adjacente à faixa de domínio da rodovia, identificadas com precisão à fl. 25. 

Providências 

Adotem-se as seguintes providências: 

1) Nos termos do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06, autue-se a presente portaria no inquérito civil, 

efetuando-se o devido registro no sistema Único, com comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

2) Remetam-se os autos à Secretaria Jurídica desta Procuradoria para que se cadastre o presente inquérito civil com o seguinte resumo: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DA UNIÃO; OBJETO: 

possível irregularidade de construções localizadas em área da União próxima à Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu/PR, no lado direito 

da BR-277 (sentido Brasil-Paraguai), em área adjacente à faixa de domínio da rodovia; 

3) Insira-se na capa do feito o referido resumo; 

4) Cumpra-se o contido no art. 5º, VI da Resolução CSMPF n. 87/06 (encaminhamento de cópia para publicação) 

5) Após, acautele-se os autos em secretaria por 90 dias e, então, oficie-se à Superintendência de Patrimônio da União no Paraná, com 

prazo de 90 dias, solicitando que, na busca de soluções conjuntas para a desocupação da área da União próxima à Ponte Internacional da Amizade, 

informe: a) foi possível avançar no processo de levantamento das ocupações; b) quais foram as medidas já adotadas em relação ao caso e as próximas 

providências?; c) qual é a estimativa de tempo necessário para concluir os procedimentos de identificação dos ocupantes, diagnóstico da situação e 

providências?, d) outros dados julgados úteis. Instruir com cópia de fl. 28 

Com a resposta, abra-se nova conclusão. 

 

ALEXANDRE COLLARES BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32123| 

PORTARIA Nº 14, DE 1° DE JUNHO DE 2017 

 

Ref.: 1.25.003.020079/2015-25. Tema: Improbidade Administrativa (Atos 

administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO) – Código CNMP 10011 

 

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

(art. 127 e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º, VII, a e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos 

do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06. 

Objeto 

O objeto do presente inquérito é apurar a notícia de que o servidor Renato Bobsin Machado teria sido cedido irregularmente pela 

Itaipu Binacional para exercer as atribuições de Assessor de Relações Institucionais e Internacionais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE. 

Providências 

Adotem-se as seguintes providências: 

1) Nos termos do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06, autue-se a presente portaria no inquérito civil, 

efetuando-se o devido registro no sistema Único, com comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção; 

2) Remetam-se os autos à Secretaria Jurídica desta Procuradoria para que se cadastre o presente inquérito civil com o seguinte resumo: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. ITAIPU 

BINACIONAL. UNIOESTE; OBJETO: possível cessão irregular de servidor da Itaipu Binacional para exercer as atribuições de Assessor de Relações 

Institucionais e Internacionais da Universidade Estadual do Paraná - UNIOESTE; 

3) Insira-se na capa do feito o referido resumo; 

4) Cumpra-se o contido no art. 5º, VI da Resolução CSMPF n. 87/06 (encaminhamento de cópia para publicação). 

Após, abra-se nova conclusão. 

 

ALEXANDRE COLLARES BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 4328| 

PORTARIA Nº 41, DE 1° DE JUNHO DE 2017 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e; 

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

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

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

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

e) havendo necessidade de realização de diligências  para examinar as irregularidades informadas no Ofício nº 1045/2016-DIFIS-

DNPM-PR, referente ao Parecer nº 25/2014-DNPM-PR/RPXM , resolvo 

 Converter o presente Procedimento Preparatório (1.25.006.000602/2016-58) em Inquérito Civil tendo por objeto a apuração das 

informações contidas no Ofício nº 1045/2016 – DIFIS – DNPM – PR, em atendimento ao contido no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, para a 

apuração dos fatos abaixo especificados: 

 Informações constantes no Ofício nº 1045/2016-DIFIS-DNPM-PR, de 12/08/2016 e Parecer nº 25/2014 - DNPM-PR/RPXM sobre 

ocorrência de lavra irregular  de argila dentro do poligonal apurado no processo minerário nº 826.647/2011, 826.093/2002 e 826.984/2013 - Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
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  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, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

  Determina ainda, que seja comunicada à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos artigos 4º, VI, e 7º § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

  Manda, por fim, sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

NATALÍCIO CLARO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 4330| 

PORTARIA Nº 42, DE 1° DE JUNHO DE 2017 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e; 

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

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

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

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

e) havendo necessidade de realização de diligências  para examinar as irregularidades informadas no Ofício nº 1045/2016-DIFIS-

DNPM-PR, referente ao Parecer nº 22/2014-DNPM-PR/RPXM , resolvo 

 Converter o presente Procedimento Preparatório (1.25.006.000603/2016-01) em Inquérito Civil tendo por objeto a apuração das 

informações contidas no Ofício nº 1045/2016 – DIFIS – DNPM – PR, em atendimento ao contido no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, para a 

apuração dos fatos abaixo especificados: 

 Informações constantes no Ofício nº 1045/2016-DIFIS-DNPM-PR, de 12/08/2016 e Parecer nº 22/2014 - DNPM-PR/RPXM sobre 

ocorrência de lavra irregular  de argila dentro do poligonal apurado no processo minerário nº 826.246/2013 - Departamento Nacional de Produção Mineral 

– DNPM. 

  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, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

  Determina ainda, que seja comunicada à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos artigos 4º, VI, e 7º § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

  Manda, por fim, sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

  NATALÍCIO CLARO DA SILVA 

  Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 4345| 

PORTARIA Nº 43, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e; 

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

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

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

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

e) havendo necessidade de realização de diligências  para examinar as irregularidades informadas no Ofício nº 1045/2016-DIFIS-

DNPM-PR, referente ao Parecer nº 26/2014-DNPM-PR/RPXM , resolvo 

 Converter o presente Procedimento Preparatório (1.25.006.000601/2016-11) em Inquérito Civil tendo por objeto a apuração das 

informações contidas no Ofício nº 1045/2016 – DIFIS – DNPM – PR, em atendimento ao contido no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, para a 

apuração dos fatos abaixo especificados: 

 Informações constantes no Ofício nº 1045/2016-DIFIS-DNPM-PR, de 12/08/2016 e Parecer nº 25/2014 - DNPM-PR/RPXM sobre 

ocorrência de lavra irregular  de argila dentro do poligonal apurado no processo minerário nº 826.647/2011, e 826.985/2013 - Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM. 

  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, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

  Determina ainda, que seja comunicada à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos artigos 4º, VI, e 7º § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

  Manda, por fim, sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

  NATALÍCIO CLARO DA SILVA 

  Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 4377| 

PORTARIA Nº 44, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC nº 

75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a instauração 

do presente INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: (5ª Câmara – Combate a Corrupção) 

Tema: 10011 – Improbidade Administrativa 

Município: Maringá - Paraná 
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Ementa: Apurar possível prática de atos de improbidade administrativa. 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, 

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

 

ADRIAN PEREIRA ZIEMBA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23983| 

PORTARIA Nº 161, DE 25 DE MAIO DE 2017 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar possíveis irregularidades em edital de 

concurso realizado pelo Instituto Federal do Paraná - IFPR, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 11843 - Pessoas com deficiência 

(Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004609/2016-07 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

   

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23977| 

PORTARIA Nº 162, DE 25 DE MAIO DE 2017 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar falta de leitos no UTI Cardiológica do 

HC/UFPR, e possíveis irregularidades ocorridas no "Programa Vaga Zero", cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 11856 - Hospitais e 

Outras Unidades de Saúde (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004519/2016-16 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

  

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23870| 

PORTARIA Nº 168, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público  promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais os do consumidor e os referentes à tutela da ordem econômica, nos termos do artigo 129, inc. II e III da 

Constituição Federal bem como do artigo 5º, inc. III, “c” da Lei Complementar nº 75/1993 e pelos artigos 81 e 82, inc. I da Lei nº 8.078/1990; 

Considerando a necessidade de verificar suposta falta de acesso para o bairro Costeira pela BR 116;  

Considerando que o curso das investigações presentes mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, conforme determina a nova redação do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.004460/2016-58, em Inquérito Civil Público; 

Para isso, DETERMINA-SE:  
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I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 

II – a comunicação da instauração à d. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 

III – o prosseguimento do feito.  

 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23979| 

PORTARIA Nº 169, DE 30 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de viabilizar a realização de PET Scan cerebral para 

a paciente Isabel Hypólito, portadora de epilepsia, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar 

(Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004523/2016-76 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

   

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23982| 

PORTARIA Nº 170, DE 30 DE MAIO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 

pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, “d”, do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar demora excessiva na realização de cirurgias 

na coluna, pelo Hospital de Clínicas da universidade Federal do Paraná, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 10064 - Saúde 

(Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004608/2016-54 em Inquérito Civil. 

Para tanto, DETERMINO: 

a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

    

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23854| 

PORTARIA Nº 425, DE 31 DE MAIO DE 2017 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

79 da Lei Complementar nº 75/93 , bem como o contido no Ofício nº 638/2017/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 

nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se encontram 

nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE 
DESIGNAÇÃO 

PARA ATENDER 
PERÍODO 

RES-PGJ / ATO-

CSMP 

DANUZA NADAL 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de Combate ao Crime Organizado e 

Ordem Econômica e Tributária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

002ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

06 a 14/06/17 
2415/17 
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DANUZA NADAL 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de Combate ao Crime Organizado e 

Ordem Econômica e Tributária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

004ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

29/06 a 02/07/17 
2843/17 

DICESAR AUGUSTO KREPSKI 

Promotor de Justiça do Juizado Especial Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

004ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

26 a 28/06/17 e de 

03 a 10/07/17 

2483/17 

MARIANA ANDREOLA DE CARVALHO SILVA 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de ANTONINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

006ª z.e. de 

ANTONINA 

Férias 

05 a 19/06 

e de 

01 a 04/07/17 

2367/17 

DALVA MARIN MEDEIROS 

Promotora de Justiça da 051ª z.e. de MORRETES 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

006ª z.e. de 

ANTONINA 

Férias 

20 a 30/06/17 
2367/17 

ARTHUR JONAS MENDONÇA E ARAÚJO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

017ª z.e. de TIBAGI 
Férias 

02 a 05/06/17 
2596/17 

EDUARDO GARCIA BRANCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALMAS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

032ª z.e. de PALMAS 
Férias 

03 a 08/06/17 
2607/17 

EDUARDO GARCIA BRANCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALMAS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

032ª z.e. de 

PALMAS 

Designação 

18 e 19/05/17 
2541/17 

DANILO CARDOSO DECCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PITANGA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

038ª z.e. de 

PITANGA 

Férias 

19 a 23/06/17 
2449/17 

EDUARDO GARCIA BRANCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALMAS 

047ª z.e. de 

CLEVELÂNDIA 

Férias 

29/05 a 02/06/17 
2557/17 

WAGNER ZOUAIN VARGAS 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de COLOMBO 

(Complementando a Portaria nº 378/17-PRE) 

049ª z.e. de 

COLOMBRO 

Férias 

30/06/17 
1992/17 

LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES HOHMANN 

Promotor Substituto da 71ª Seção Judiciária de PINHÃO 

(Alterando em parte a Portaria nº 378/17-PRE) 

052ª z.e. de 

SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

Designação 

16 a 26/05/17 
2446/17 

EDUARDO APREA GUEDES GARCIA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

053ª z.e. de 

TEIXEIRA SOARES 

Férias 

05/06 a 04/07/17 
2367/17 

DANILLO PAZ LEME 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de ANDIRÁ 

057ª z.e. de 

ANDIRÁ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

15/05/17 

2423/17 

VIRGÍNIA GRACIA PRADO DOMINGUES 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de BANDEIRANTES 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

058ª z.e. de 

BANDEIRANTES 

Férias 

19/06 a 03/07/17 
2367/17 

ARACÊ RAZABONI TEIXEIRA 

Promotora de Justiça da 063ª Seção Judiciária de 

PEABIRU 

074ª z.e. de PEABIRU 
Férias 

12 a 14/06/17 
2438/17 

LETÍCIA ALVES 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de IBAITI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

079ª z.e. de 

IBAITI 

Férias 

19 a 21/06/17 
2467/17 

MARIANA VEIGA CAIRES 

Promotora de Justiça da 123ª z.e. de ALTÔNIA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

097ª z.e. de IPORÃ 
Férias 

12 a 14/06/17 
2287/17 

BIANCA RIVA RIBEIRO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de DOIS VIZINHOS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

115ª z.e. de 

DOIS VIZINHOS 

05 a 11/06 

e de 

15 a 19/06/17 

5775/16 

CAIO MARCELO SANTANA DI RIENZO 

Promotor Substituto da 26ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

115ª z.e. de 

DOIS VIZINHOS 

Férias 

12 a 14/06/17 
5775/16 

ANA CRISTINA TEIXEIRA DE ARAÚJO 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de MATELÂNDIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

118ª z.e. de 

MATELÂNDIA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

15 a 19/05/17 

2466/17 

NATHALIE MURILLO FLOROSCHK 

Promotora Substituta da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DA PLATINA 

119ª z.e. de CURIÚVA 
Designação 

10/05 a 08/06/17 
2542/17 

LEONE NIVALDO GONÇALVES 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CHOPINZINHO 

120ª z.e. de FORMOSA DO 

OESTE 

Designação 

23/05/17 
2434/17 

LEONE NIVALDO GONÇALVES 120ª z.e. de Férias 2493/17 
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Promotor Substituto da 61ª Seção Judiciária de JANDAIA DO SUL FORMOSA DO OESTE 26 a 29/05/17 

FRANCISCO DE CARVALHO NETO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de 

PALOTINA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

22/05/17 

2496/17 

FRANCISCO DE CARVALHO NETO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de 

PALOTINA 

Férias 

23/05/17 
2496/17 

NATHÁLIA GALVÃO ARRUDA TORRES 

Promotora Substituta da 31ª Seção Judiciária de IBAITI 

125ª z.e. de 

TERRA ROXA 

Férias 

29 e 30/05/17 
2515/17 

ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO 

Promotor Substituto da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 

(Alterando em parte a Portaria nº 406/17-PRE) 

129ª z.e. de 

SANTA HELENA 

Designação 

29 e 30/05/17 
2612/17 

CARLOS EDUARDO DE SOUZA 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciária de IVAIPORÃ 

(Alterando em parte a Portaria nº 406/17) 

136ª z.e. de 

GRANDES RIOS 

Licença Paternidade 

10 a 29/05/17 
2540/17 

SÓCRATES DA VEIGA FILHO 

Promotor de Justiça da 07ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

139ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

17/05/17 

2196/17 

ARACÊ RAZABONI TEIXEIRA 

Promotora Substituta da 63ª Seção Judiciária de PEABIRU 

141ª z.e. de 

IRETAMA 

Designação 

22/05/17 até novo 

titular 

2497/17 

CAIO MARCELO SANTANA DI RIENZO 

Promotor Substituto da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

18 a 25/05/17 

2569/17 

VINÍCIUS HENRIQUE BOFO 

Promotor de Justiça da PJ de AMPERE 

162ª z.e. de SALTO DO 

LONTRA 

Férias 

01 e 02/06/17 
2420/17 

NEWTON BRAGA DE SAMPAIO JUNIOR 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de ALMIRANTE TAMANDARÉ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

171ª z.e. de 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

23/05/17 

2584/17 

DANUZA NADAL 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de Combate ao Crime Organizado e 

Ordem Econômica e Tributária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

175ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

31/05 a 05/06/17 
2592/17 

CLÁUDIA CRISTINA R. MARTINS MADALOZO 

Promotora de Justiça da PJ de Proteção ao Patrimônio Público de 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

175ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

06/06/17 
2592/17 

DANUZA NADAL 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de Combate ao Crime Organizado e 

Ordem Econômica e Tributária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

177ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

04 a 06/09/17 
2410/17 

DICESAR AUGUSTO KREPSKI 

Promotor de Justiça da 01ª PJ do Juizado Especial Criminal De 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

178ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

06 a 14/06/17 
2546/17 

CIBELE DIONI TEIXEIRA 

Promotora Substituta da 59ª Seção Judiciária de GUARATUBA 

194ª z.e. de 

MATINHOS 

Férias 

30/06/17 
2367/17 

CLÁUDIA LUIZA DA ROSA TOMELIN 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de MATINHOS 

(Conforme Quadro de antiguidade Eleitoral) 

194ª z.e. de 

MATINHOS 

Férias 

01 a 29/07/17 
2367/17 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23856| 

PORTARIA Nº 426, DE 31 DE MAIO DE 2017  

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 639/2017/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

os Promotores de Justiça abaixo relacionados, a fim de atuarem como Promotores Eleitorais Titulares pelo prazo máximo de dois 

anos, ininterruptos, em razão de movimentação na carreira (art. 10, VI, cc. Arts. 61 a 63 da Lei 8.625/93), conforme Sessão do Conselho Superior do 

Ministério Público, nos termos da Lei Complementar 75/93 e Lei Federal 8625/93, os quais não se encontram nas situações previstas no §1º, art. 2º, da 

Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informaram não manterem filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 
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ATO 

CSMP 
PROMOTORES DE JUSTIÇA COMARCAS Z.E. A PARTIR DE 

336/17 DANIEL RODRIGUES BRANDÃO BARBOSA FERRAZ 133ª 22/05/17 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23858| 

PORTARIA Nº 427, DE 31 DE MAIO DE 2017  

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 601/2017/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

o(s) Promotor(es) de Justiça abaixo relacionado(s) para exercerem função de Promotores Eleitorais Titulares, haja vista o término do 

prazo de dois anos dos Promotores Eleitorais das respectivas Comarcas no mês de Junho/2017, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal 

nº 8625/93, considerando que os respectivos agentes ministeriais não se encontram nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 

01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12 e informaram não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

COMARCA Z.E. PROMOTORES DE JUSTIÇA 
PRAZO DE 02 ANOS, 

ININTERRUPTOS, A PARTIR DE 

CURITIBA 004ª HIRMÍNIA DORIGAN DE MATOS DINIZ 25/06/17 

ARAPONGAS 180ª TIAGO DE OLIVEIRA GERARDI 01/07/17 

UMUARAMA 202ª FÁBIO HIDEKI NAKANISHI 01/07/17 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 23859| 

PORTARIA Nº 428, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 641/2017/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

o Promotor de Justiça TIAGO JOSÉ DALCOMO PINHEIRO para exercer função de Promotor Eleitoral Titular, para atuar na 008ª 

Zona Eleitoral de São José dos Pinhais a partir de 01/06/2017, pelo prazo ininterrupto de dois anos, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei 

Federal nº 8625/93, considerando que referido agente ministerial não se encontra nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 

01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12 e informou não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 5907| 

PORTARIA Nº 13, DE 15 DE MAIO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000529/2016-27 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com base no art. 129 da Constituição Federal, no 

art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução n. 87 do CSMPF; 

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado com o objetivo apurar 

possível irregularidade perpetrada pelo Ministério da Saúde, concernente no não envio de novas ambulâncias do SAMU para o Município de Juazeiro/BA; 

CONSIDERANDO o término do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório e; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessária obtenção de maiores esclarecimentos quanto à conclusão da demanda, por parte do 

Ministério da Saúde (MS); 

DETERMINA: 

1) a conversão o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil Público, com o objeto acima especificado, para apuração 

dos fatos e suas circunstâncias; 

2) a comunicação da presente instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante art. 6º da 
Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

3) a reiteração de ofício, conforme certidão de folha 39. 

Fica designado o servidor Raimundo Itamar Mendes de Freitas para secretariar o presente IC, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 
87, do CSMPF. 

 

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - 5912| 

PORTARIA N° 15, DE 15 DE MAIO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000563/2016-00 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com base no art. 129 da Constituição Federal, no 

art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução n. 87 do CSMPF; 

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado com o objetivo apurar 

possíveis irregularidades praticadas por servidores do IF Sertão/PE, consistente na superposição de horários, os quais detém horário em dedicação 

exclusiva; 

CONSIDERANDO o término do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório e; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessária obtenção de maiores esclarecimentos quanto à conclusão da demanda, por parte do IF 

Sertão/PE; 

DETERMINA: 

1) a conversão o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil Público, com o objeto acima especificado, para apuração 

dos fatos e suas circunstâncias; 

2) a comunicação da presente instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante art. 6º da 

Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

3) a reiteração do ofício de folha 12. 

Fica designado o servidor Raimundo Itamar Mendes de Freitas para secretariar o presente IC, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 

87, do CSMPF. 

 

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 19172| 

PORTARIA Nº 118, DE 30 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, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

Considerando a recente alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.05.000.000302/2016-11 foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 

2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 

Considerando que os elementos até então colhidos apontam a necessidade de aprofundar as investigações, com a realização de outras 

diligências; 

RESOLVE converter o presente procedimento administrativo nº 1.05.000.000302/2016-11 em inquérito civil, determinando: 

1. registro e autuação da presente portaria com o procedimento preparatório em epígrafe, mantida a numeração original, assinalando 

como objeto do inquérito civil: “Apurar a existência de irregularidades nas ações referentes ao tratamento de pacientes coagulopatas, notadamente os 

hemofílicos, no âmbito do Estado de Pernambuco”; 

2. remessa de cópia da presente portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 

do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF), 

bem como afixação de cópia desta Portaria no local de costume. 

Como providência instrutória, determino: 

1) o acautelamento dos autos pelo prazo de trinta dias; 

2) findo o prazo, sejam requisitadas informações atualizadas à Secretaria de Saúde de Pernambuco sobre as medidas relatadas no 

Ofício nº 6131/2017 (fls. 26/27), especialmente acerca da: a) situação atual dos estoques de fatores plasmáticos e recombinantes; b) andamento da 

aquisição de refrigeradores apropriados para armazenamento dos medicamentos. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão de Apoio 

à Tutela Coletiva Cível (DTCC) realizar o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso. 

 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 19217| 

PORTARIA Nº 119, DE 30 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, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos direitos sociais e de outros interesses 

difusos e coletivos, tais como do consumidor e ordem econômica, nos termos da legislação supra; 

Considerando a alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

Considerando a necessidade de aprofundamento das providências instrutórias; 
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RESOLVE converter os autos extrajudiciais acima em inquérito civil, determinando: 

a) registro e autuação da presente portaria juntamente aos autos do procedimento preparatório, mantida a numeração original, 

assinalando como objeto do Inquérito Civil: “apurar eventuais prejuízos decorrentes da ausência de padronização acadêmica referente à formação do 

docente bilíngue em Libras nas instituições federais de ensino da área de atribuição desta PR-PE; 

b) remessa de cópia da presente portaria à PFDC, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua 

publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

Como providência instrutória, determino o encaminhamento dos ofícios do IFPE (fls. 28/29), UFRPE (fls. 32/33v) e UFPE (fls. 34/46) 

à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação – SESu, a fim de que esclareça acerca da adequação dessas instituições de ensino superior 

à legislação brasileira de formação do docente bilíngue (língua portuguesa e Libras), em especial no que se refere ao currículo de Libras, curso ou 

disciplina, por elas atualmente adotado, bem como se existe alguma diretriz em nível nacional no que diz respeito à padronização dos currículos de Libras 

(curso ou disciplina) no âmbito das instituições federais de ensino superior. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão Cível 

(Diciv) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de gabinete 

realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 2752| 

DESPACHO DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.26.000.000273/2011-53 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República para apurar o cumprimento, pelo município do Cabo de Santo 

Agostinho/PE, da Lei 5.991/73 e da Lei 3.820/60, no que concerne à obrigatoriedade da presença, nas farmácias e drogarias situadas no município, de 

técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia. 

Em 16/04/2012, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com vigência de 6 (seis) anos, pactuando-se que, no prazo 

de 2 (dois) anos, as entidades signatárias voltariam a avaliar as novas definições de mercado, objetivando o efetivo cumprimento da lei, ou novas normas 

de aplicação a depender do desenvolvimento do TAC (fls.179/180v). 

Com efeito, decorrido o período estipulado, realizou-se reunião em 05/05/2014, para readequação do anteriormente pactuado, 

oportunidade em que se firmou a necessidade de celebração de novo TAC, que teria vigência de 2 (dois) anos, contando com novos parâmetros de 

fiscalização e obrigações (fls. 389/391). Transcorridos mais de 2 (dois) anos sem conclusão para assinatura do TAC minutado em 2014, ponderou-se, em 

2016, a necessidade de nova consulta aos signatários para ajustes ou ratificação, e celebração de novo compromisso (fls. 426/427). 

O despacho de fls. 460/464 determinou que a assessoria da PRM Cabo de Santo Agostinho/PE realizasse as seguintes providências: 

i. proceder a atualização do TAC, alterando-se nas cláusulas quinta e décima segunda, em que o termo a ser alterado é “certificado” devendo ser 

substituído pelo termo “certidão”; ii. proceder também a atualização, no referido TAC, do horário de assistência de responsável técnico farmacêutico no 

item 2 da cláusula primeira para 12 (doze) horas; iii. inclusão da Gerência de Vigilância Sanitária no campo de assinatura do TAC e iv. menção ao 

cumprimento dos novos dispositivos da Lei nº 13.021/2014. 

Às fls. 469/474 verifica-se o Ofício Pres. CRF/PE nº 503/2016, datado de 30.11.2016, oriundo do Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Pernambuco, o qual  informa, em apertada síntese : i. Que as medidas adotadas pelo CRF/PE nos últimos 2 (dois) anos foi o envio de 2 (duas) 

fiscalizações direcionadas ao município do Cabo de Santo Agostinho, onde foram inspecionados 50 (cinquenta) estabelecimentos farmacêuticos; ii. Que 

quase todos os estabelecimentos farmacêuticos do Cabo de Santo Agostinho estavam funcionado sem o responsável técnico ou assistente técnico 

farmacêutico no momento da fiscalização; iv. Que as autuações ocorreram em virtude da ausência do profissional no horário declarado de assistência 

farmacêutica pelo referido conselho; v. o aumento gradativo do horário da assistência farmacêutica, pelo responsável técnico farmacêutico, nas drogarias 

e farmácias estabelecidas no município do Cabo de Santo Agostinho e vi. A necessidade de a fiscalização da Vigilância Sanitária do Cabo de Santo 

Agostinho intensificar as inspeções nos estabelecimentos do município, no sentido a coibir farmácias ou drogarias funcionarem sem a presença do 

responsável farmacêutico ou assistente farmacêutico. 

O SINDCAMEPE informou, por meio documentação datada de 4.1.2017, que:  i. no segmento atacadista não, ou quase não, existe 

dificuldade para o cumprimento do TAC firmado com o MPF, em 16.4.2012; ii. os proprietários de farmácias pequenas e médias expressam queixas 

quanto ao cumprimento do TAC, em razão da ausência de farmacêuticos e do arrocho fiscal promovido pelo CRF-PE, criando uma indústria de multas e 

iii. só as farmácias de grande porte passem a cumprir o que manda a lei, ou seja, a presença do técnico responsável durante todo tempo de funcionamento 

do estabelecimento, fl. 475. 

Analisando o panorama atual da questão, entendo não mais haver irregularidade a apurar, uma vez que houve ajustamento da conduta 

dos envolvidos, razão pela qual o desenrolar da questão há de se dar mais organizadamente em Procedimento Administrativo de Acompanhamento, classe 

procedimental própria para o acompanhamento do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta já celebrado e seus eventuais incidentes. 

Considerando a impossibilidade de conversão do presente inquérito civil em procedimento de acompanhamento, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil Público, uma vez que não há mais ilegalidade a investigar, ajustadas que foram as condutas dos envolvidos aos 

ditames da lei. 

Deixo de notificar o representante, uma vez que o feito foi instaurado de ofício no âmbito do Ministério Público Federal. 

Deixo de adotar providências criminais, por não vislumbrar elementos mínimos de prática delitiva. Do mesmo modo, não verifico 

conduta que se possa qualificar de ímproba, razão pela qual deixo de adotar providências nesse sentido. 

Encaminhe-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo máximo de três dias, para fins de 

revisão. 
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Retornando com homologação, extraia-se cópia do feito, a partir da fl. 179, e instaure-se procedimento administrativo de 

acompanhamento com a seguinte ementa: “acompanhar o cumprimento, pelos estabelecimentos farmacêuticos situados no Município de Cano de Santo 

Agostinho/PE, das disposições da Lei 5.991/73, da Lei 3.820/60 e da Lei 13.021/2014, no que concerne à obrigatoriedade da presença, nas farmácias e 

drogarias, de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia”, após fazendo a conclusão para deliberações. 

 

ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 39175| 

PORTARIA Nº 727, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Designa Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de inspeção 

anual no período de 26 a 30 de junho de 2017.  

 

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

atribuições legais, considerando a designação de inspeção nas Varas Federais no período de 26 a 30 de junho de 2017, conforme os ofícios JFRJ-OFI-

2017/03237 (PR-RJ-00037554/2017) e JFRJ-OFI-2017/03966 (PR-RJ-00037232/2017), resolve: 

Art. 1º Designar Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de inspeção anual nas Varas Federais no período de 26 

a 30 de junho de 2017, inclusive em eventuais prorrogações, conforme indicado na tabela: 

 

PROCURADORES VARAS PERÍODO 

Ariane Guebel de Alencar 
1ª Vara Federal Criminal 

26 a 30/06/2017 
Douglas Santos Araújo 

Paulo Gomes Ferreira Filho 
10ª Vara Federal Criminal 

Paulo Henrique Ferreira Brito 

 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - -39421| 

PORTARIA Nº 732, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE 

CARVALHO FERNANDES no período de 07 a 16 de junho de 2017. 

 

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

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES solicitou fruição de férias no 

período de 07 a 16 de junho de 2017, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES, no período de 07 a 16 de junho 

de 2017, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Parágrafo Único. Excluir a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES da distribuição de 

todos os feitos que lhe são vinculados nos 2 dias úteis anteriores ao período de férias de 07 a 16 de junho de 2017. 

Art. 2º  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 39578| 

PORTARIA Nº 735, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 720/2017 interrompendo as férias da Procuradora da 

República MARIA CRISITINA MANELLA CORDEIRO no dia 27 de junho de 

2017  e remarcando este dia remanescente para o dia 07 de julho de 2017. 
 

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

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARIA CRISITINA MANELLA CORDEIRO solicitou interrupção de suas férias – 

anteriormente marcadas para o período de 26 de junho a 05 de julho de 2017 (Portaria PR-RJ Nº 720/2017, publicada no DMPF-e Nº 101/2017 – 

Extrajudicial de 01 de junho de 2017, Página 50) – no dia 27 de junho de 2017 e fruição deste dia remanescente em 07 de julho de 2017, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 720/2017 para interromper as férias da Procuradora da República MARIA CRISITINA 

MANELLA CORDEIRO no dia 27 de junho de 2017 incluindo-a, neste dia, na distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Excluir a Procuradora da República MARIA CRISITINA MANELLA CORDEIRO da distribuição de todos os feitos e 

audiências que lhe são vinculados no dia 07 de julho de 2017. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3378| 

PORTARIA Nº 14, DE 2 DE JUNHO 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); 

  

 RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público a partir do procedimento preparatório nº 1.30.009.000324/2016-49 visando a regular e 

legal coleta de elementos para posterior tomada de providência judicial ou arquivamento, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e da Resolução nº 

77 do CSMPF, com a seguinte ementa: 

“IPHAN - POSSÍVEL DEMORA INJUSTIFICADA EM CONCLUIR O PROCESSO DE TOMBAMENTO Nº 1366-T-1996, 

REFERENTE AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO SAMBAQUI DE BEIRADA, PROPOSTO HÁ VINTE ANOS L- SAQUAREMA/RJ” 

 Registre-se e autue-se.  

 

RODRIGO GOLIVIO PEREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1909| 

PORTARIA Nº 19, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

REBIO UNIÃO - LOTEAMENTO IRREGULAR – FAZENDA RIACHO DOCE 

– DANOS AMBIENTAIS - 4ª CCR. 

 

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

conferidas pelo artigo 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando o teor do ofício encaminhado pelo Conselho Consultivo da Reserva Biológica da União relatando a implantação 

irregular de loteamento na zona de amortecimento da unidade de conservação, evento potencialmente causador de danos diversos ao meio ambiente, em 

localidade denominada Fazenda Riacho Doce, no Município de Rio das Ostras/RJ; 

Considerando que as obras denunciadas estão sendo realizadas em imóvel rural que já fora objeto anterior de denúncia do Conselho 

Consultivo da Reserva Biológica da União, o qual deu origem ao Inquérito Civil nº 28/2014 (1.30.015.000155/2014-04, procedimento foi arquivado 

diante dos compromissos assumidos pelo proprietário do imóvel quanto a interrupção das atividades; 

Resolve instaurar inquérito civil público que terá como objeto apurar a procedência da denúncia, identificar os danos ambientais 

causados pelo empreendimento irregular, seus responsáveis, e adotar todas as medidas necessárias para sua integral reparação. 

Determino à Secretaria a efetivação dos registros e a autuação devidas.  Após, comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 

a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma preconizada nos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal. 

Após a adoção dessas providências, determino: 

1. a extração e juntado aos autos cópia integral do Inquérito Civil nº 28/2014 (1.30.015.000155/2014-04). 

2. intimação de Carlos Eduardo Faria de Castro para prestar esclarecimentos no interesse do procedimento. 

 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 39200| 

PORTARIA Nº 354, DE 1º DE JUNHO DE 2017  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada: 

CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003260/2016-16, instaurado no Ministério Público Federal com o fim 

de apurar irregularidades na Dispensa de Licitação nº 01/2014, praticada no âmbito da Marinha do Brasil, para aquisição de compressor de alta pressão 

durante o evento Copa do Mundo FIFA 2014; 

CONSIDERANDO as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003260/2016-16 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. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3)  Voltem-me conclusos. 

 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 19595| 

PORTARIA Nº 461, DE 29 DE MAIO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, conforme Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, publicada no DOU Seção 2, de 1º de outubro de 2015, e da competência delegada 

pela Portaria PGR nº 458, de 02 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar a Doutora Camila Bortolotti, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, em 

cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 15 de maio de 2017, deliberou 

unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

nos autos do processo nº 5000909-34.2017.4.04.7106/RS, proveniente da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2.  Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo aquele que o suceder na titularidade do 1º Ofício da Procuradoria 

da República em Santana do Livramento-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 19380| 

PORTARIA Nº 474, DE 30 DE MAIO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, conforme Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, publicada no DOU Seção 2, de 1º de outubro de 2015, e da competência delegada 

pela Portaria PGR nº 458, de 02 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar a Doutora Camila Bortolotti, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, em 

cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 15 de maio de 2017, deliberou 

unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

nos autos do processo nº 5003259-29.2016.4.04.7106/RS, proveniente da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2.  Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo aquele que o suceder na titularidade do 1º Ofício da Procuradoria 

da República em Santana do Livramento-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4899 | 

PORTARIA N° 34, DE 30 DE MAIO DE 2017 
 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.04.004.000087/2016-

56 em Inquérito Civil para apurar eventuais irregularidades na execução do 

Convênio nº 731911/2010, firmando entre o Ministério do Turismo e a Comissão 

da Festa da Uva e Feiras Agro-Industriais, de Caxias do Sul/RS. 
 

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

e regulamentares, com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, e artigos 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir da remessa de notícia de Fato instaurada 

junto à Procuradoria Regional da República da 4ª Região, a qual dava conta de irregularidades constatadas na prestação de contas do Convênio nº 

731911/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e a Comissão da Festa da Uva e Feiras Agro-Industriais, de Caxias do Sul/RS; 

CONSIDERANDO que, das informações aportadas aos autos, evidenciou-se que as irregularidades se refeririam, precipuamente, a 

contratações de artistas que se apresentaram na 28ª Festa da Uva, evento realizado no ano de 2010; 

CONSIDERANDO que o período necessário à realização das diligências indispensáveis à completa elucidação dos fatos e à adoção 

de eventuais providências judiciais ou extrajudiciais ultrapassou o prazo mencionado no art. 4º, § 1 º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.04.004.000087/2016-56 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados, determinando à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referido Procedimento Preparatório como Inquérito Civil, tendo por 

objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s):  apurar eventuais irregularidades na execução do Convênio nº 731911/2010, 
firmando entre o Ministério do Turismo e a Comissão da Festa da Uva e Feiras Agro-Industriais, de Caxias do Sul/RS; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): Comissão da Festa da Uva e Feiras Agro-Industriais e Gelson Luiz 
Palavro; e 

II - Comunique-se à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil, solicitando a publicação da presente Portaria, para os fins previstos 
nos artigos. 6º e 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

III - Designo o servidor Tiago Adão Cambruzzi Coutinho, Matrícula 19741-6, para atuar neste procedimento enquanto lotato neste 

gabinete. 
 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4907| 

PORTARIA Nº 35, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 

da Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea “c”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 

e, 

Considerando a informação de que até a presente data não houve a contratação de agente educacional – alimentação (merendeira) 

para a Escola Indígena Nîvo, em Farroupilha; 

Considerando a solicitação apresentada pela liderança da Comunidade Kaingang em Farroupilha, de contratação de mais professores 

para a Escola Indígena Nîvo, tendo em vista a existência de apenas um professor contratado para atuar na instituição, o que estaria resultando em um 

ensino deficiente para os alunos, pois não estaria sendo possível abordar de forma plena as disciplinas de Português, língua Kaingang e ensino da cultura 

tradicional; 

Considerando as informações oriundas da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, de que em breve serão realizados processos para 

a contratação de professores e de agente educacional – alimentação, bem como da tramitação de um processo para o credenciamento da instituição de 

ensino; 

Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas, previstas no artigo 129, incisos III, V e VI, da Constituição Federal e artigo 5º, inc. II, alínea “d”, e inc. III, alínea “e”, da Lei Complementar 

75/93; 

Considerando a instauração, nesta Unidade do MPF, da Procedimento Preparatório n. 1.29.002.000112/2017-23 a partir das 

informações mencionadas; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, instaurar inquérito civil, procedimentos 

administrativos correlatos e pertinentes (Lei Complementar n. 75/93, art. 7º, inciso I,  in fine), objetivando a defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas (Lei Complementar n. 75/93, art. 6º, inciso VII, alínea “c”), resolve instaurar, com base no que dispõe a Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, 

do Conselho Superior do Ministério Público, inquérito civil, vinculado ao 1º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul, 

tendo por objeto apurar a adequação do quadro de funcionários da Escola Indígena Nîvo em Farroupilha. 

Proceda-se às anotações e registros pertinentes. 

Comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 6º e 16, parágrafo 

1º, inciso I, da Resolução n. 87/CSMPF. 

Expeça-se ofício à Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul para solicitar informações atualizadas acerca do processo de 

credenciamento da instituição de ensino. 

Acautelem-se os autos por 60 dias. Decorrido o prazo, expeça-se ofício à 4ª Coordenadoria Regional de Educação para solicitar 

informações atualizadas acerca do processo de contratação de professores para a Escola Indígena Nîvo, em Farroupilha. 

 

LUCIANA GUARNIERI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4910| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE JUNHO DE 2017 

 

Inquérito Civil 1.29.002.000049/2009-15 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado de ofício para apurar a regularidade da aplicação de verbas federais vinculadas ao Convênio nº 

635/2008 (SIAFI 627669), firmado entre o Município de Cambará do Sul/RS e o Ministério do Turismo, para o asfaltamento do acesso turístico ao 

Canyon Itaimbezinho e divisa com Santa Catarina – Avenida Tradição, com extensão de 1,12 km. 

  

Importante frisar que o presente IC tem por objeto a pavimentação parcial do acesso aos Parques Nacionais, cuja execução foi 

contemplada por mais três contratos de repasse (nº 600034, objeto do IC 1.29.000050/2009-40, nº 580994, objeto do IC nº 1.29.000051/2009-94 e nº 

563946, objeto do IC nº 1.29.002.000052/2009-39). Os demais Inquéritos já foram submetidos a arquivamento. 

 Como providência inicial, solicitou-se ao Município que encaminhasse uma série de documentos relativos ao Convênio, tais como 

cópia dos projetos, processo licitatório, contratos, relatórios de execução da obra, etc. A farta documentação enviada consta das fls. 10 a 811 dos autos. 

Compulsando os documentos encaminhados, verificou-se que para a execução da obra foi realizada licitação na modalidade 

Concorrência (nº 002/2008), tendo como empresa vencedora a Sultepa Construções e Comércio Ltda. O contrato de empreitada, firmado em 17/10/2008, 

consta nas fls. 10-17 e a documentação relacionada ao processo licitatório consta a partir da fl. 18. O Projeto Básico, de agosto de 2008, baseado num 

projeto elaborado pelo DAER/RS, está acostado nas fls. 44-137. No Volume 02 do IC consta a documentação das empresas que participaram da 

concorrência, as medições dos trabalhos realizados pela SULTEPA e a liberação de valores pela CAIXA. Nas fls. 754-756 está acostado o PLANO DE 

TRABALHO aprovado pelo Ministério do Turismo, com os seguintes valores: i. a cargo do concedente: R$ 1.670.000,00; ii. contrapartida do convenente: 

R$ 50.106,00. Total: R$ 1.720.106,00. Às fls. 758-774 consta o CONVÊNIO nº 635/2008 (vigência: 31/03/2009). 

Em continuidade, oficiou-se ao Município de Cambará do Sul, para que encaminhasse cópia da Prestação de Contas e aprovação do 

Relatório de Conclusão emitido pela CAIXA e pelo Ministério do Turismo. Além disso, foi solicitado que o ente municipal explicitasse a motivação 

turística da obra (fl. 817). 

   Em resposta, datada de 30 de julho de 2009, o Município informou que a obra não havia sido concluída, razão pela qual não haveria 

falar em Prestação de Contas, e forneceu breve explicação sobre a motivação turística da obra (fl. 821). Complementação das informações nas fls. 827-

835. 

Em 04/09/2009, o Ministério do Turismo emitiu a Nota Técnica nº 10/2009, para prestar esclarecimentos sobre o Convênio em 

questão e o Contrato de Repasse nº 627669 (fls. 846-849). 

Após ser novamente instado pelo MPF, em 02 de fevereiro de 2011 o Município encaminhou a cópia da Prestação de Contas Final 

do Convênio 635/2008 e Relatório de cumprimento do objeto. Total de R$ 1.699.574,67 (fls. 861-892). 
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Em 31/08/2011, o Ministério do Turismo emitiu o Parecer Técnico nº 175/2011, que apontou a necessidade de esclarecimentos 

adicionais por parte do Município antes da análise final da prestação de contas (fls. 905-912). Considerações: i. o valor inicial do convênio que cabia ser 

repassado pelo MTur (R$ 1.670.000,0) foi repassado por meio de três repasses, entre julho de 2008 e abril de 2009; ii. a vigência do convênio foi objeto 

de algumas prorrogações, tendo validade até 31/07/2009; iii. em 2009 houve solicitação para alterar o plano de trabalho e utilizar valores dos rendimentos, 

pleitos que foram aprovados pelo Ministério. Com as alterações, o total ficou em R4 1.771.040,19, pois R$ 47.908,99 acrescidos foram a título de 

rendimentos financeiros. Em relação à análise inicial da Prestação de Contas Final Consolidada e apontamentos: i. que foi aplicado na execução da obra 

o valor de R$ 1.699.574,67, montante que consta no Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, o qual foi utilizado na forma indicada na fl. 908; 

ii. que alguns valores empregados em determinadas etapas divergiram daqueles constantes no cronograma de Execução do Plano de Trabalho, conforme 

demonstra a tabela da fl. 909. Em relação a essas alterações, o MTur assim se pronunciou: “uma vez que houve alteração na distribuição dos recursos, 

com total inferior ao previamente estabelecido, em princípio, observa-se que não houve desvio de finalidade estabelecida no acordo, não havendo, s.m.j, 

prejuízo aos objetivos do Convênio, tratando-se, em primeira instância, de falha formal, sem dano ao erário.” (grifei) iv. Por fim, intimou o Município a 

apresentar justificativa detalhada das alterações realizadas (fls. 913-914), as quais estão especificadas na fl. 911. 

 Na fl. 917 o Município apresentou as informações, complementando a prestação de contas. Entretanto, essa documentação não se 

encontra no presente Inquérito. 

 Às fls. 927-933 consta o Relatório de Vistoria de Obra, de 22/10/2009, o qual foi elaborado antes da apresentação da prestação de 

contas final. O relatório não foi conclusivo porque ainda faltavam dados sobre as medições realizadas, mas naquele momento a vistoria indicava que a 

obra havia sido executada, concluindo pela inexistência de irregularidades: 

“durante a vistoria, foi possível constatar que o convenente encerrou os serviços de pavimentação – regularização do subleito, base 

com brita graduada, CBUQ e imprimação – de sorte que a obra se encontra desmobilizada. 

Verificou-se também a execução da drenagem, com execução das sarjetas, bocas de lobo e meio-fio. A sinalização horizontal e 

vertical também foi concluída. 

(...) 

Em primeira análise, houve avanço significativo de sorte que não foram constatadas falhas nos serviços executados.” (fl. 928) 

Anexo também o Relatório Fotográfico da Vistoria (fls. 929-933), cujas fotografias (fls. 931-933) atestam que a obra foi executada. 

As fotos 1 a 18 atestam que a pavimentação foi finalizada, inclusive com sinalização, e que as sarjetas, drenagem e boca de lobo também foram executadas. 

Em 26/02/2013, o MTur informou que ainda se encontrava pendente de análise técnica final a prestação de contas do Convênio. 

Após alguns ofícios expedidos, o MTur informou, na data de 22/08/2013, que não havia sido emitido parecer final sobre a aprovação 

das contas, mas que, pelo fato de o Município não ter apresentado todos os documentos a que se referia o Parecer Técnico nº 175/2011, havia 

providenciado a inclusão do convenente no cadastro de inadimplentes do SIAFI e que seria instaurado Tomada de Contas Especial, “a fim de quantificar 

o dano ao erário, pela não apresentação da documentação complementar.” (fl. 959) 

Em 28/03/2014 o MTur informou (fl. 967) que a Prestação de Contas foi reprovada no aspecto técnico conforme Parecer Técnico nº 

160/2013, de 26/12/2013. Não houve análise no aspecto financeiro. A Nota Técnica nº 203/2014 (fls. 972-974) apenas quantificou o valor a ser devolvido. 

Pela tabela da fl. 973, foi comprovada a devolução de R$ 52.496,87, e as despesas pendentes seriam de R$ 1.617.503,13. 

O Parecer Técnico nº 160 (fls. 975-992) faz referência à vistoria realizada após a execução das obras (em 10/2009), a qual atestou 

que a obra já estava concluída. Entretanto, como não haviam sido disponibilizadas as medições, na época não foi possível verificar a integralidade dos 

serviços atestados pelo Município. Conforme o Parecer, “os serviços não foram executados conforme o projeto básico e memorial descritivo apresentados 

pelo Convenente, visto que não há no trecho construído, por exemplo, acostamentos em toda a sua extensão conforme previsto no projeto básico e canteiro 

central na forma estabelecida no memorial descritivo.” (fl. 984) E que, mesmo notificado, o Município não apresentou o projeto executivo da obra e que 

não constam no processo as ARTs dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos e da planilha orçamentária, execução das obras e 

fiscalização. A conclusão do Parecer foi pela reprovação da prestação pela “ausência de projetos executivos e respectivas ARTs impossibilitando a análise 

e aprovação prévia deste Ministério, além da execução dos serviços em desacordo com o plano de trabalho e projeto básico aprovados”. (fl. 985) 

Em 25/04/2014, o Município solicitou a RECONSIDERAÇÃO da decisão que reprovou a prestação das contas, apresentando razões 

e documentação, aduzindo, em linhas gerais, que apresentou as ARTs, que o Plano de Trabalho foi alterado duas vezes, com aprovação do MTur e que a 

obra foi executada por um valor menor do que estabelecia o contrato e termos aditivos (fls. 999-1002). 

E-mail do MTur informa que foi realizada Vistoria Técnica na obra em 27/08/2015 (fl. 1020). O documento destaca que a vistoria in 

loco demonstrou dimensões aquém do indicado no projeto, além de materiais aplicados que necessitavam de melhor averiguação. Informou que solicitou 

ao Município que contratasse empresa independente para elaboração de laudo conclusivo acerca das dimensões do pavimento e do seu material. O 

objetivo da medida, conforme o Ministério, é que o convenente pudesse utilizar todos os recursos técnicos disponíveis para comprovação do objeto 

contratado. 

No ofício encaminhado ao Município, de 14/09/2015 (fl. 1021), o Ministério registrou que “foi constatado que a espessura e a 

composição das camadas de sub-base, base de brita e revestimento asfáltico não estão compatíveis com o previsto no projeto”, de modo que o convenente 

deveria comprovar a espessura e a composição das camadas do pavimento mediante laudo técnico emitido por instituição independente. 

Após alguns ofícios expedidos, o MTur encaminhou o Memorando nº 100, de 1º de fevereiro de 2016, o qual informou que, 

fundamentado no Parecer Técnico nº 001/2016, de 27/01/2016, foi mantida a reprovação da prestação de contas (fl. 1051). 

Pelo Parecer Técnico nº 001/2016 (fls. 1063-1076), o Ministério ratificou os fundamentos que levaram à reprovação das contas, 

consubstanciados, como referido, no fato de o objeto executado não apresentar consonância com os projetos, planilha orçamentária e plano de trabalho 

do convênio, na falta das ARTs e do projeto executivo. 

Conforme determinado pelo MTur, notadamente o que diz respeito à comprovação da espessura e a composição de CBUQ e de outros 

materiais, o Município realizou vistoria técnica independente, conforme atesta o Laudo de Vistoria Técnica de fls. 1098-1100, o qual concluiu que “pelo 

projeto que nos foi apresentado constatamos que as espessuras das camadas estão de acordo com o projeto” e que a granulometria está dentro da faixa 

especificada pelo projeto e pelo DAER. Os documentos que embasaram o Laudo estão acostados nas fls. 1101-1103. 

O MTur analisou o Laudo apresentado pelo Município, concluindo que o documento técnico não comprovou a execução em 

conformidade ao que foi aprovado pelo Ministério no projeto básico (fls. 1107 a 1109). 

Nas fls. 1111-1128 consta o Relatório de Vistoria Final – Revisado 006/DIETU/2015, de 03/12/2015, do MTur, o qual revisou o 

Relatório de Vistoria de 31/08/2015, substituindo-o. Concluiu o Relatório que “apesar das condições gerais do pavimento estarem apropriadas, não 

ficaram comprovadas as quantidades dos boletins de medição.” 
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Em continuidade, foi solicitado ao Município que informasse se já tinha devolvido o valor referente ao convênio, já que a prestação 

final das contas tinha sido reprovada (fl. 1131). Em resposta, datada de 27/04/2016 (fl. 1133), o ente municipal informou que não havia devolvido 

qualquer valor, pois entendia que o objeto do Convênio foi integralmente cumprido e que não haveria sentido em devolver o valor, já que a obra foi 

executada e estava sendo utilizada pela população. 

Tendo em vista o Parecer Técnico nº 001/2016, que manteve a reprovação da prestação de contas, o Município foi novamente instado 

a informar as razões pelas quais não apresentou o projeto executivo e as ART exigidas, informando quem foram os profissionais responsáveis pela 

execução da obra objeto do Convênio nº 635/2008 e apresentar justificativas sobre o Parecer Técnico do Mtur, que apontou que a execução dos serviços 

estava em desacordo com o plano de trabalho e projeto básico aprovados. (fl. 1137) 

Em resposta, datada de 05 de julho de 2016, o Município encaminhou os seguintes esclarecimentos (fls. 1141-1142): i. que não foi 

exigida a elaboração de Projeto Executivo, tendo sido realizado detalhamento do projeto, contendo as especificações, serviços e quantidades realizados; 

ii. que as ART foram encaminhadas ao MTur em 25/04/2014 e que os responsáveis pela execução da obra constam nas respectivas ART. Juntou as ART. 

(fls. 1143-1146) iii. em relação ao não cumprimento do objeto, informou que as respostas ao parecer já tinham sido encaminhadas ao Ministério, “estando 

pendente no momento a complementação do laudo de engenharia consoante as espessuras das camadas do pavimento.” (fl. 1142) No que diz respeito às 

inconformidades apontadas pelo MTur, o Município assim se pronunciou: 

“Originalmente, entendeu-se que o MTur contestava a espessura da camada CBUQ e não a estrutura completa do pavimento. Cabe 

informar que a rodovia em que está inserida a Av. da Tradição faz parte do SRE DAER/RS (Sistema Rodoviário Estadual do Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem do RS), desta forma, houve a necessidade de repasse por tempo determinado, do trecho referente à Avenida da Tradição ao 

Município de Cambará do Sul para viabilizar a execução do objeto do convênio. Tratando-se de rodovia estadual, havia no DAER/RS um projeto de 

asfaltamento que contemplava uma estrada em meio rural. Ocorre que com a urbanização do trecho inicial, foram necessárias adequações ao projeto, 

principalmente na drenagem, que funciona de forma diferente em região urbanizada devido à altura da pista e à proximidade dos lotes. No caso dos 95m 

iniciais, a empresa que elaborou o Projeto Básico entendeu que a pavimentação com paralelepípedos já estava consolidada e com ótima resistência, por 

isso foi mantida como base e aplicada a camada de CBUQ. A própria vistoria realizada em outubro/2015 (6 anos após a conclusão da obra) pelo MTur 

reconhece a integridade da obra e aponta algumas questões de limpeza e manutenção que desde 2010, quando do retorno do trecho ao SRE DAER/RS, 

são atribuições do DAER.” (fl. 1142) 

Em 19 de julho de 2016 expediu-se ofício ao Ministério do Turismo, para que informasse se o Município havia atendido as 

Recomendações indicadas no Relatório de Vistoria Final – Revisado, informando, em caso negativo, quais as medidas que adotou em face do ente 

municipal visando a apuração de responsabilidade em razão da reprovação da prestação de contas (fl. 1147). 

Em resposta, o MTur não acrescentou nada de novo ao panorama já traçado acima, no sentido de que o Município não havia atendido 

a todas as recomendações, de modo que foi emitido o Parecer Técnico nº 001/2016, já analisado, que concluiu pela reprovação das contas (fls. 1151-

152). 

Após novo ofício expedido (fl. 1206), o Ministério do Turismo informou, na data de 22 de setembro de 2016, que tinha sido instaurada 

Tomada de Contas Especial – TCE, pois haviam sido esgotadas todas as medidas administrativas visando o ressarcimento ao erário, conforme Despacho 

nº 509/2016, já encaminhada à Controladoria-Geral da União (fls. 1208-1211). 

A partir da fl. 1215 consta documentação relativa à Tomada de Contas Especial nº 72031.003042/2016-11 (cópia integral no CD da 

fl. 1229), incluindo o Relatório de Auditoria nº 1065/2016 (fls. 1216-1219), realizado pela CGU, que concluiu que o então Prefeito Aurélio Alves de 

Lima encontrava-se em débito com a Fazenda Nacional pela importância de R$ 3.714.560,62. O Convênio 635/2008, por sua vez, foi inscrito no cadastro 

de inadimplentes. 

Por fim, oficiou-se à AGU em Caxias do Sul, para que informasse se já havia ajuizado ação de ressarcimento dos valores apurados 

em razão da reprovação das contas do Convênio nº 635/2008, tendo sido informado, na data de 26 de abril de 2017, que estavam sendo “tomadas 

providências administrativas internas com o intuito de melhor instruir eventual propositura de processo judicial de ressarcimento de valores.” (fl. 1239) 

Pois bem. Trata o presente Inquérito Civil de apurar a regularidade da aplicação de verbas federais referentes ao Convênio nº 635/2008 

(SIAFI 627669) – asfaltamento do acesso turístico ao Canyon Itaimbezinho e divisa com Santa Catarina – Avenida Tradição, com extensão de 1,12km. 

Inicialmente o Ministério do Turismo questionou a inexistência de ART dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos 

e da planilha orçamentária, execução das obras e fiscalização e Projeto Executivo da obra, irregularidades que não restaram comprovadas. 

Ainda no ano de 2014, quando do pedido de Reconsideração da decisão que reprovou a prestação das contas, o Município salientou 

que havia apresentado as ART relacionadas ao Convênio e que o Plano de Trabalho foi alterado duas vezes, com aprovação do MTur (fls. 999-1002). 4 

(quatro) engenheiros foram responsáveis pelo acompanhamento da obra, como constam nas respectivas ART juntadas nas fls. 1143-1146. Portanto, as 

ART foram apresentadas, inexistindo, neste ponto, qualquer irregularidade. 

De outro lado, a Lei 8.666/93, art. 6º, inciso X, conceitua Projeto Executivo como o conjunto dos elementos necessários e suficientes 

à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Sua elaboração pode ser 

providenciada antes da licitação, mas após a aprovação do Projeto Básico, ou concomitantemente à realização física do objeto, ou seja, durante a execução 

da obra ou do serviço, desde que autorizado pela Administração (art. 7º, §1º). 

O Projeto Executivo não é um novo Projeto, e, sim, um melhor detalhamento do Projeto Básico. No caso de sua elaboração ser 

concomitante à execução da obra, ele não pode descaracterizar o objeto, e, por conseguinte, seu Projeto Básico. 

O Município convenente alegou que não foi exigida a elaboração de Projeto Executivo, mas que, não obstante, foi realizado 

detalhamento do projeto, contendo as especificações, serviços e quantidades realizados (fl. 1141), o que parece ser um argumento plausível, pois o 

Ministério do Turismo não teria autorizado o início da obra se faltasse algum documento essencial, conditio sine qua non para a execução da obra. Em 

outras palavras, mesmo que não sob a roupagem de um autêntico Projeto Executivo, o Município apresentou o detalhamento do Projeto Básico, que, ao 

final, serviu para os fins a que se destinava. Então, também neste ponto, não vislumbro a existência de irregularidade. 

Afora essas questões documentais e formais, releva avaliar a execução da obra em si, cujo término ocorreu no ano de 2009. 

Da análise de todas as vistorias e Pareceres Técnicos relacionados à obra, verificou-se que, embora possa ter havido alguma 

inconformidade na execução da obra, não se verificaram irregularidades ou desvios que justificassem a adoção de medidas de responsabilização por parte 

do MPF. Em que pese o MTur ter apontado irregularidades relacionadas à espessura e à composição de CBUQ e de outros materiais, que não estariam 

de acordo com o plano de trabalho, não há indícios da prática de atos de improbidade administrativa, uma vez que as condições gerais do pavimento 

estão apropriadas, o que foi reconhecido anteriormente pelo próprio MTur por meio do Relatório de Vistoria Final – Revisado, de 03/12/2015, e que se 
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houve problemas e deficiências no tocante à medição das obras deveriam ter sido apontadas no momento em que foram apresentadas, impedindo a 

correspondente liberação dos recursos, o q não ocorreu. 

 Vale destacar que logo após a conclusão da obra, em 2009, o MTur elaborou o Relatório de Vistoria de Obra, de 22/10/2009 (fls. 

927-933), indicando que a obra havia sido executada e concluindo pela inexistência de irregularidades: 

“durante a vistoria, foi possível constatar que o convenente encerrou os serviços de pavimentação – regularização do subleito, base 

com brita graduada, CBUQ e imprimação – de sorte que a obra se encontra desmobilizada. 

Verificou-se também a execução da drenagem, com execução das sarjetas, bocas de lobo e meio-fio. A sinalização horizontal e 

vertical também foi concluída. 

(...) 

Em primeira análise, houve avanço significativo de sorte que não foram constatadas falhas nos serviços executados.” (fl. 928) 

O Relatório Fotográfico da Vistoria (fls. 929-933) atestou que a obra foi executada. As fotos 1 a 18 atestaram que a pavimentação foi 

finalizada, inclusive com sinalização, e que as sarjetas, drenagem e boca de lobo também foram executadas. 

De outro lado, o Relatório de Vistoria Final – Revisado, de 03/12/2015, que concluiu que as quantidades dos boletins de medição não 

ficaram comprovadas, foi elaborado mais de 6 anos depois da conclusão da obra e do primeiro relatório de vistoria, sendo que o Parecer que concluiu 

pela manutenção da reprovação da prestação de contas é de 2016, lapso temporal que não pode ser ignorado, pois, decorridos muitos anos após o término 

da obra, alterações no pavimento podem ocorrer, notadamente em razão das características da obra, do local e das fortes chuvas que atingem regularmente 

o Município, como as ocorridas no ano de 2015 e 2017. 

Releva destacar os esclarecimentos prestados pelo Município no tocante às inconformidade apontadas pelo Ministério, os quais 

também se revelam plausíveis, dadas as características da obra: 

“Originalmente, entendeu-se que o MTur contestava a espessura da camada CBUQ e não a estrutura completa do pavimento. Cabe 

informar que a rodovia em que está inserida a Av. da Tradição faz parte do SRE DAER/RS (Sistema Rodoviário Estadual do Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem do RS), desta forma, houve a necessidade de repasse por tempo determinado, do trecho referente à Avenida da Tradição ao 

Município de Cambará do Sul para viabilizar a execução do objeto do convênio. Tratando-se de rodovia estadual, havia no DAER/RS um projeto de 

asfaltamento que contemplava uma estrada em meio rural. Ocorre que com a urbanização do trecho inicial, foram necessárias adequações ao projeto, 

principalmente na drenagem, que funciona de forma diferente em região urbanizada devido à altura da pista e à proximidade dos lotes. No caso dos 95m 

iniciais, a empresa que elaborou o Projeto Básico entendeu que a pavimentação com paralelepípedos já estava consolidada e com ótima resistência, por 

isso foi mantida como base e aplicada a camada de CBUQ. A própria vistoria realizada em outubro/2015 (6 anos após a conclusão da obra) pelo MTur 

reconhece a integridade da obra e aponta algumas questões de limpeza e manutenção que desde 2010, quando do retorno do trecho ao SRE DAER/RS, 

são atribuições do DAER.” (fl. 1142) 

Portanto, a par de toda a documentação juntada e informações prestadas neste IC, conclui-se que a obra foi executada em 

conformidade ao Plano de Trabalho aprovado pelo próprio MTur e atende aos fins a que se destina, não tendo sido comprovado enriquecimento ilícito 

ou outro indicativo de fraude. 

Frisa-se que eventual ação de improbidade prescreveria no final deste ano (o então Prefeito Aurélio Alves de Lima deixou o governo 

municipal no ano de 2012), mas, como referido, não há indícios da prática de atos de improbidade na execução do Convênio nº 635/2008. 

Calha também fazer referência que as medidas administrativas visando o ressarcimento ao erário poderão ser adotadas pela AGU em 

Caxias do Sul em razão de eventual constatação de descumprimento contratual, como demonstram os documentos juntados ao final deste IC. 

Portanto, não vislumbro a necessidade de adoção de qualquer outra medida, uma vez que não há indícios da prática de atos de 

improbidade administrativa e as medidas administrativas visando o ressarcimento ao erário por eventual descumprimento a contento do convênio poderão 

ser adotadas pela AGU, não sendo justificada a propositura de eventual Ação de Improbidade. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovo o ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se aos interessados a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-os, inclusive, da 

previsão inserta no art. 17, § 3° da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, §1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

presente decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1599| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que o Ministério Público Federal firma com o Hospital Santa Casa de Caridade 

de Uruguaiana/RS visando a compensação dos valores inerentes a verbas decorrentes de transações, suspensões processuais e penais substitutivas no 

importe de R$ 194.222,54 (cento e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) - destinados pela 1ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS àquele nosocômio (SEI/TRF4 – 2726023) para implementação de projetos de modernização e ampliação da UTI 

neonatal e estruturação de um leito de UTI Adulto, mediante o desenvolvimento de ações assistenciais pelo nosocômio na instituição municipal de abrigo  

Lar da Velhice São Vicente de Paula. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, doravante denominado COMPROMITENTE, pelo Procurador da República signatário, 

através do presente instrumento, toma da 
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SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA, instituição filantrópica sem fins lucrativos, de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF 98.416.225/0001-28, com sede na rua Domingos de Almeida, nº 3801, Bairro São Miguel, CEP 97.502-854, Uruguaiana/RS, telefone (55) 

3411-0135, neste ato representada por seu Administrador Geovane da Silva Cravo, doravante denominado COMPROMISSÁRIO; 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, consoante o disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, nos termos a 

seguir: 

CONSIDERANDO que a Constituição da República, concebendo o Ministério Público como instituição permanente e essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe, em seu art. 127, da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister constitucional, tem o Ministério Público Federal, dentre outras, as funções 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, e de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, podendo, 

para tanto, celebrar termos de ajustamento de conduta, na forma do art. 5º, §6º, da Lei nº. 7.347/85, art. 14 da Resolução nº. 23 do Conselho Superior do 

Ministério Público; arts. 20 e 21 da Resolução nº. 87 do Conselho Superior do Ministério Público; art. 6º, inciso VII e inciso XIV, alínea f da Lei 

Complementar nº. 75/1993; e art. 129, incisos II, III e IX da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que toda a transferência de recursos públicos, independente de sua finalidade, está subordinada aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a Resolução CJF nº 295/2014 de 4 de junho de 2014 que regulamentou da utilização dos recursos oriundos da 

aplicação da pena de prestação pecuniária, conforme determina o artigo 5º da Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça;  

CONSIDERANDO os valores destinados ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS no importe de R$ 194.222,54 (cento 

e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 84.104,83 (oitenta e quatro mil cento e quatro reais e oitenta 

e três centavos) para atendimento do projeto de modernização e ampliação da UTI neonatal e de R$ 110.114,71 (cento e dez mil cento e quatorze reais e 

setenta e um centavo) para atendimento do projeto de estruturação de um leito de UTI adulto. 

CONSIDERANDO que a Consolidação Normativa da Justiça Federal da 4ª Região (Provimento 17/2013), em consonância com a 

Resolução nº 154, de 13-07-2012 do Conselho Nacional de Justiça, disciplina a questão relativa às destinações dos recursos provenientes de prestações 

pecuniárias, veda a concentração de recursos em uma única entidade;  

CONSIDERANDO que as condições estabelecidas em propostas de transação penal e de sursis processual são de responsabilidade e 

conveniência exclusiva do Ministério Público, sendo que a imposição de prestação pecuniária e destino dos recursos dela decorrentes configuram-se em 

partes da proposta;  

CONSIDERANDO a propositura, em 22/09/2015, pela Procuradoria Geral da República da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5388, postulando a declaração da inconstitucionalidade da Resolução CNJ 154/2012, no que alcança recursos provenientes de prestações pecuniárias 

fixadas como condição para suspensão do processo ou transação penal e o artigo 1º da Resolução CJF 295/2014, que aborda a mesma matéria, por 

disporem sobre temas constitucionalmente reservados à lei em sentido estrito e por afrontarem a titularidade da ação penal por parte do Ministério Público 

e a autonomia constitucional desta instituição;  

CONSIDERANDO que a imposição de prestação pecuniária e o destino dos recursos dela provenientes devem partir do Ministério 

Público, porque precisam se relacionar com a natureza do fato praticado;  

CONSIDERANDO que os equipamentos médicos adquiridos com as verbas provenientes de transações e suspensões processuais, 

farão parte do patrimônio da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS, entidade filantrópica de natureza privada e que serão utilizados para a prestação 

de serviços a usuários do Sistema Único de Saúde e particulares, mediante cobrança pelos serviços prestados;  

CONSIDERANDO o valor de diária previsto na Tabela do Sistema Único de Saúde para repasse as entidades hospitalares relativo às 

internações em UTI adulto e UTI neonatal Tipo II no importe de R$ 478,72 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos); 

CONSIDERANDO a não entrega pela Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS de certificado de regularidade do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, em desatendimento as disposições do inciso VIII do artigo 5º e do § 2º do artigo 6º, ambos da Resolução CFJ 295/2014; 

CONSIDERANDO a reunião realizada, em 19/08/2016, na sede desta Procuradoria da República em Uruguaiana/RS com o 

Administrador do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS, Geovane da Silva Cravo, em que ficou acordada a apresentação de projeto de 

contrapartida na área de saúde do município, de forma a compensar a situação irregular de concentração de recursos financeiros naquele nosocômio (SEI 

– TRF4 - 2726023);  

  CONSIDERANDO que o projeto elaborado e apresentado pelo Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da Santa Casa 

de Caridade de Uruguaiana/RS para fornecimento de profissional, as custas do nosocômio, para atendimento ao Lar da Velhice São Vicente de Paula, no 

período de 06 (seis) meses de segunda a sexta-feira das 24horas às 07horas; 

FICAM ESTABELECIDAS as seguintes obrigações a SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS:  

Seção I – Do objeto 

Cláusula Primeira – O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta dispõe sobre o acordo firmado com Administração da 

Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS para o desenvolvimento de projeto na entidade Asilo São Vicente de Paula de Uruguaiana, em contrapartida 

aos valores destinados pela Subseção Judiciária da Justiça Federal ao nosocômio (SEI – TFR4 – 2726023) que alcançaram a monta de R$ 194.222,54 

(cento e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos),(SEI – TRF4 – 2726023). 

Seção II – Das obrigações da SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS 

Cláusula Segunda – O COMPROMISSÁRIO firma o presente Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se, em 

contrapartida ao valor de R$ 194.222,54 (cento e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) destinados pela 1ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS (SEI – TRF4 - 2726023) a disponibilizar, às suas próprias custas, um profissional 

cuidador/acompanhante de idosos, para atuação na entidade assistencial Lar da Velhice São Vicente de Paula, de segunda a sexta-feira, no horário das 

00hs às 07 horas da manhã, pelo prazo de duração de 6 (seis) meses nos moldes dos termos do acordo realizado durante reunião realizada na sede desta 

Procuradoria da República de Uruguaiana, no dia 02/06/2017 e que prevê as seguintes ações pelo COMPROMISSÁRIO: 

Parágrafo único – As ações acordadas para prestação de serviços junto a entidade social Lar da Velhice São Vicente, constantes no 

caput da Cláusula Segunda e as quais o COMPROMISSÁRIO comprometeu-se com a fiel execução durante reunião realizada na sede desta Procuradoria 
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da República e pelo Ofício nº 098/2017-jurídico1 remetido a este MPF, ocorrerão no período de 19/06/2017 a 19/12/2017 (seis meses) e integram o corpo 

deste Termo de Ajustamento de Conduta e obrigam o COMPROMISSÁRIO integralmente em relação aos seus termos.  

Seção III – Da Fiscalização  

Cláusula Terceira – A fiscalização do cumprimento das disposições inseridas no presente Termo de Ajustamento de Conduta será 

exercido pelo Ministério Público Federal, mediante a remessa de relatório mensal pelo COMPROMISSÁRIO, comprovando o desenvolvimento do 

projeto apresentado junto à instituição beneficiada, situação que não impede eventual acompanhamento in loco por parte do COMPROMITENTE. 

Seção IV – Das Disposições Gerais 

Cláusula Quarta – O Ministério Público Federal de Uruguaiana/RS poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se 

assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar este compromisso, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena 

de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, nesse caso, a instaurar procedimento administrativo ou inquérito civil.  

Cláusula Quinta – Em razão dos compromissos assumidos com o Ministério Público Federal pela SANTA CASA DE CARIDADE 

DE URUGUAIANA/RS, exprimidos mediante espontânea vontade de seus representantes legais, ficam estes, conforme dispõe o artigo 265, caput, do 

Código Civil, solidariamente responsável na hipótese de haver descumprimento de quaisquer das cláusulas acima alinhavadas.  

Cláusula Sexta – Em caso de descumprimento dos itens e subitens da Cláusula Segunda, fica a SANTA CASA DE CARIDADE DE 

URUGUAIANA/RS, como também o seu administrador,  conforme cláusula anterior, sujeitos a pagamento de uma multa diária no valor de R$ 5.000,00 

cinco mil reais) pelo descumprimento do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, além de medida judicial adequada à imposição 

do acordado, salientando-se que essa multa passará a fluir a partir do descumprimento da obrigação, cessando apenas quando o COMPROMISSÁRIO 

comprovar, por escrito, que a implementou.  

Parágrafo único – As multas previstas nesta cláusula reverterão para o Fundo dos Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei 

7.347/85 e a Lei 9.0008/95. 

Cláusula Sétima – Além da fluência da multa, o descumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta poderá dar ensejo à adoção 

das medidas judiciais cabíveis. 

Seção IV – Da eficácia deste compromisso 

Cláusula Oitava – As partes reconhecem a certeza e liquidez das obrigações assumidas no presente Termo de Ajustamento de Conduta.  

Cláusula Nona – O Ministério Público Federal poderá requisitar, a qualquer tempo, aos compromissados, informações relacionadas 

à comprovação do cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, atuando de ofício ou por 

provocação de qualquer interessado. 

Cláusula Décima – O presente ajuste entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. 

Cláusula Décima Primeira – Registre-se que o presente Termo de Ajustamento de Conduta se constitui em título executivo 

extrajudicial, na forma do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei nº. 7.347/1985 c/c artigo 784, inciso IV do Código de Processo Civil e artigo 211 da Lei 8.069/90. 

Cláusula Décima Segunda – A multa prevista neste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não é substituta da obrigação 

violada, que remanesce à aplicação da pena, sendo que o compromissário deverá responder pelas obrigações positivas e negativas porventura 

caracterizadas, com execução promovida na forma da cláusula anterior. 

Cláusula Décima Terceira - O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de conduta, apesar do prazo estabelecido nas 

cláusulas anteriores, tem eficácia imediata e terá seu efetivo cumprimento acompanhado pelo Ministério Público, sendo que no caso de impossibilidade 

de cumprimento e, desde que devidamente justificável e comprovado, poderão os prazos acordados serem prorrogados.  

Cláusula Décima Quarta – Este compromisso não inibe ou restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento de qualquer 

órgão, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, estando o presente compromisso 

exclusivamente adstrito aos termos mencionados na Seção II.  

Cláusula Décima Quinta – A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com qualquer órgão da 

Administração Pública, não impede que um novo termo seja firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o COMPROMISSÁRIO, desde que 

mais vantajoso para a observância dos ditames legais.  

Cláusula Décima Sexta – As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas na Subseção Judiciária Federal de 

Uruguaiana/RS. 

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, devendo uma delas ser juntada nos autos do mencionado Inquérito Civil e a outra entregue ao signatário do presente ajuste. 
 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

GEOVANE DA SILVA CRAVO 

Representante da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS 
 

EDUARDO TADEU RUARO 

Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS 
 

GELSI FERRARELLI 

Representante do Asilo São Vicente de Paula 
 

EDSON PERES 

Representante do Asilo São Vicente de Paula 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1594| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que o Ministério Público Federal firma com o Hospital Santa Casa de Caridade 

de Uruguaiana/RS visando a compensação dos valores inerentes a verbas decorrentes de transações, suspensões processuais e penais substitutivas no 

importe de R$ 194.222,54 (cento e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) - destinados pela 1ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS àquele nosocômio (SEI/TRF4 – 2726023) para implementação de projetos de modernização e ampliação da UTI 
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neonatal e estruturação de um leito de UTI Adulto, mediante o desenvolvimento de ações assistenciais pelo nosocômio na instituição municipal de abrigo 

Centro de Atendimento a Criança e Adolescente de Uruguaiana – CACAU. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, doravante denominado COMPROMITENTE, pelo Procurador da República signatário, 

através do presente instrumento, toma da 

SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA, instituição filantrópica sem fins lucrativos, de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF 98.416.225/0001-28, com sede na rua Domingos de Almeida, nº 3801, Bairro São Miguel, CEP 97.502-854, Uruguaiana/RS, telefone (55) 

3411-0135, neste ato representada por seu Administrador Geovane da Silva Cravo, doravante denominado COMPROMISSÁRIO; 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, consoante o disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, nos termos a 

seguir: 

CONSIDERANDO que a Constituição da República, concebendo o Ministério Público como instituição permanente e essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe, em seu art. 127, da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister constitucional, tem o Ministério Público Federal, dentre outras, as funções 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, e de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, podendo, 

para tanto, celebrar termos de ajustamento de conduta, na forma do art. 5º, §6º, da Lei nº. 7.347/85, art. 14 da Resolução nº. 23 do Conselho Superior do 

Ministério Público; arts. 20 e 21 da Resolução nº. 87 do Conselho Superior do Ministério Público; art. 6º, inciso VII e inciso XIV, alínea f da Lei 

Complementar nº. 75/1993; e art. 129, incisos II, III e IX da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que toda a transferência de recursos públicos, independente de sua finalidade, está subordinada aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a Resolução CJF nº 295/2014 de 4 de junho de 2014 que regulamentou da utilização dos recursos oriundos da 

aplicação da pena de prestação pecuniária, conforme determina o artigo 5º da Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça;  

CONSIDERANDO os valores destinados ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS no importe de R$ 194.222,54 (cento 

e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 84.104,83 (oitenta e quatro mil cento e quatro reais e oitenta 

e três centavos) para atendimento do projeto de modernização e ampliação da UTI neonatal e de R$ 110.114,71 (cento e dez mil cento e quatorze reais e 

setenta e um centavo) para atendimento do projeto de estruturação de um leito de UTI adulto. 

CONSIDERANDO que a Consolidação Normativa da Justiça Federal da 4ª Região (Provimento 17/2013), em consonância com a 

Resolução nº 154, de 13-07-2012 do Conselho Nacional de Justiça, disciplina a questão relativa às destinações dos recursos provenientes de prestações 

pecuniárias, veda a concentração de recursos em uma única entidade;  

CONSIDERANDO que as condições estabelecidas em propostas de transação penal e de sursis processual são de responsabilidade e 

conveniência exclusiva do Ministério Público, sendo que a imposição de prestação pecuniária e destino dos recursos dela decorrentes configuram-se em 

partes da proposta;  

CONSIDERANDO a propositura, em 22/09/2015, pela Procuradoria Geral da República da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5388, postulando a declaração da inconstitucionalidade da Resolução CNJ 154/2012, no que alcança recursos provenientes de prestações pecuniárias 

fixadas como condição para suspensão do processo ou transação penal e o artigo 1º da Resolução CJF 295/2014, que aborda a mesma matéria, por 

disporem sobre temas constitucionalmente reservados à lei em sentido estrito e por afrontarem a titularidade da ação penal por parte do Ministério Público 

e a autonomia constitucional desta instituição;  

CONSIDERANDO que a imposição de prestação pecuniária e o destino dos recursos dela provenientes devem partir do Ministério 

Público, porque precisam se relacionar com a natureza do fato praticado;  

CONSIDERANDO que os equipamentos médicos adquiridos com as verbas provenientes de transações e suspensões processuais, 

farão parte do patrimônio da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS, entidade filantrópica de natureza privada e que serão utilizados para a prestação 

de serviços a usuários do Sistema Único de Saúde e particulares, mediante cobrança pelos serviços prestados;  

CONSIDERANDO o valor de diária previsto na Tabela do Sistema Único de Saúde para repasse as entidades hospitalares relativo às 

internações em UTI adulto e UTI neonatal Tipo II no importe de R$ 478,72 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos); 

CONSIDERANDO a não entrega pela Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS de certificado de regularidade do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, em desatendimento as disposições do inciso VIII do artigo 5º e do § 2º do artigo 6º, ambos da Resolução CFJ 295/2014; 

CONSIDERANDO a reunião realizada, em 19/08/2016, na sede desta Procuradoria da República em Uruguaiana/RS com o 

Administrador do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS, Geovane da Silva Cravo, em que ficou acordada a apresentação de projeto de 

contrapartida na área de saúde do município, de forma a compensar a situação irregular de concentração de recursos financeiros naquele nosocômio (SEI 

– TRF4 - 2726023);  

  CONSIDERANDO o projeto elaborado e apresentado pelo Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da Santa Casa de 

Caridade de Uruguaiana/RS para atendimento ao Centro de Atendimento a Criança e Adolescente de Uruguaiana – CACAU;  

FICAM ESTABELECIDAS as seguintes obrigações a SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS:  

Seção I – Do objeto 

Cláusula Primeira – O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta dispõe sobre o acordo firmado com Administração da 

Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS para o desenvolvimento de projeto na entidade assistencial Centro de Atendimento a Criança e Adolescente 

de Uruguaiana, em contrapartida aos valores destinados pela Subseção Judiciária da Justiça Federal ao nosocômio (SEI – TFR4 – 2726023) que 

alcançaram a monta de R$ 194.222,54 (cento e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos),(SEI – TRF4 – 2726023). 

Seção II – Das obrigações da SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA/RS 

Cláusula Segunda – O COMPROMISSÁRIO firma o presente Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se, em 

contrapartida ao valor de R$ 194.222,54 (cento e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) destinados pela 1ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS (SEI – TRF4 - 2726023) a desenvolver projeto na entidade assistencial Centro de Atendimento 

a Criança e Adolescente de Uruguaiana/RS, nos moldes da proposta apresentada pelo COMPROMISSÁRIO e constante nas fls. 149/153 e fls. 156/165 

do Procedimento Preparatório 1.29.011.00042/2016-13. 

Parágrafo único – O projeto apresentado pelo COMPROMISSÁRIO para a prestação de assistência social a entidade Centro de 

Atendimento a Criança e Adolescente de Uruguaiana/RS que ocorrerá no período de 17 de outubro a 17 de dezembro de 2017 (60 dias), integram o corpo 

deste Termo de Ajustamento de Conduta e obrigam o COMPROMISSÁRIO integralmente em relação aos seus termos.  
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Seção III – Da Fiscalização  

Cláusula Terceira – A fiscalização do cumprimento das disposições inseridas no presente Termo de Ajustamento de Conduta será 

exercido pelo Ministério Público Federal, mediante a remessa de relatório quinzenal pelo COMPROMISSÁRIO, durante o período de atendimento de 

cada instituição beneficiada, munido de acervo documental e fotográfico, identificando os indivíduos atendidos e comprovando o desenvolvimento de 

cada uma das ações propostas nos projetos apresentados, situação que não impede eventual acompanhamento in loco por parte do COMPROMITENTE. 

Seção IV – Das Disposições Gerais 

Cláusula Quarta – O Ministério Público Federal de Uruguaiana/RS poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se 

assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar este compromisso, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena 

de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, nesse caso, a instaurar procedimento administrativo ou inquérito civil.  

Cláusula Quinta – Em razão dos compromissos assumidos com o Ministério Público Federal pela SANTA CASA DE CARIDADE 

DE URUGUAIANA/RS, exprimidos mediante espontânea vontade de seus representantes legais, ficam estes, conforme dispõe o artigo 265, caput, do 
Código Civil, solidariamente responsável na hipótese de haver descumprimento de quaisquer das cláusulas acima alinhavadas.  

Cláusula Sexta – Em caso de descumprimento dos itens e subitens da Cláusula Segunda, fica a SANTA CASA DE CARIDADE DE 

URUGUAIANA/RS, como também o seu administrador,  conforme cláusula anterior, sujeitos a pagamento de uma multa diária no valor de R$ 5.000,00 

cinco mil reais) pelo descumprimento do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, além de medida judicial adequada à imposição 

do acordado, salientando-se que essa multa passará a fluir a partir do descumprimento da obrigação, cessando apenas quando o COMPROMISSÁRIO 
comprovar, por escrito, que a implementou.  

Parágrafo único – As multas previstas nesta cláusula reverterão para o Fundo dos Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei 

7.347/85 e a Lei 9.0008/95. 

Cláusula Sétima – Além da fluência da multa, o descumprimento deste Termo de Ajustamento de Conduta poderá dar ensejo à adoção 

das medidas judiciais cabíveis. 
Seção IV – Da eficácia deste compromisso 

Cláusula Oitava – As partes reconhecem a certeza e liquidez das obrigações assumidas no presente Termo de Ajustamento de Conduta.  

Cláusula Nona – O Ministério Público Federal poderá requisitar, a qualquer tempo, aos compromissados, informações relacionadas 

à comprovação do cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, atuando de ofício ou por 
provocação de qualquer interessado. 

Cláusula Décima – O presente ajuste entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. 

Cláusula Décima Primeira – Registre-se que o presente Termo de Ajustamento de Conduta se constitui em título executivo 
extrajudicial, na forma do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei nº. 7.347/1985 c/c artigo 784, inciso IV do Código de Processo Civil e artigo 211 da Lei 8.069/90. 

Cláusula Décima Segunda – A multa prevista neste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não é substituta da obrigação 

violada, que remanesce à aplicação da pena, sendo que o compromissário deverá responder pelas obrigações positivas e negativas porventura 

caracterizadas, com execução promovida na forma da cláusula anterior. 

Cláusula Décima Terceira - O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de conduta, apesar do prazo estabelecido nas 

cláusulas anteriores, tem eficácia imediata e terá seu efetivo cumprimento acompanhado pelo Ministério Público, sendo que no caso de impossibilidade 
de cumprimento e, desde que devidamente justificável e comprovado, poderão os prazos acordados serem prorrogados.  

Cláusula Décima Quarta – Este compromisso não inibe ou restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento de qualquer 

órgão, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, estando o presente compromisso 
exclusivamente adstrito aos termos mencionados na Seção II.  

Cláusula Décima Quinta – A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com qualquer órgão da 

Administração Pública, não impede que um novo termo seja firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o COMPROMISSÁRIO, desde que 
mais vantajoso para a observância dos ditames legais.  

Cláusula Décima Sexta – As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas na Subseção Judiciária Federal de 
Uruguaiana/RS. 

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, devendo uma delas ser juntada nos autos do mencionado Inquérito Civil e a outra entregue ao signatário do presente ajuste. 

 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO  

Procurador da República  

 

GEOVANE DA SILVA CRAVO 

Representante da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS 

 

EDUARDO TADEU RUARO 

Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS 

 

MARA VIÇOSA  

Coordenadora do CACAU 1 

 

VÂNIA FAGUNDES 

 Coordenadora do CACAU 2 

 

SORAYA SALOMÃO  

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação  
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 1852| 

PORTARIA N° 9, DE 17 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando as informações contidas no 

Procedimento Preparatório nº 1.31.003.000124/2016-17. 

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

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, 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; 

CONSIDERANDO o expediente encaminhado pela Promotoria de Justiça na Comarca de Cerejeira/RO que aponta possíveis 

irregularidades nas obras de construção de unidade básica de saúde (UBS), contratadas pela Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO, especialmente o 

abandono das obras e a má qualidade do material empregado. 

RESOLVE: 

CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.31.003.000137/2016-88 em INQUÉRITO CIVIL para “Apurar possíveis 

irregularidades nas obras de construção de unidade básica de saúde (UBS), Tomada de Preço nº 004/2014, contratadas pela Prefeitura Municipal de 

Cerejeiras/RO”; 

DESIGNAR o servidor Jaime Leal Brito lotado deste gabinete para funcionar como secretário encarregado de acompanhar o trâmite 

do presente procedimento. 

DETERMINAR, como providências as diligências a seguir relacionadas: 

1. Providenciar a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados do Sistema Único, bem como, em até dez dias, a 

comunicação desta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Oficial, nos 

termos do art. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

2. Junte-se os documentos que estão na contracapa dos autos; 

3. Após, façam-me os autos conclusos, imediatamente. 

 

LEANDRO MUSA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 12243| 

PORTARIA Nº 10, DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 

O Excelentíssimo Senhor Reginaldo Pereira da Trindade, Procurador da República no Estado de Rondônia, que cuida da defesa do 

patrimônio público, no uso de suas atribuições legais, etc... 

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

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

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

ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO, outrossim, a presente noticia de fato, autuada para apurar irregularidades no ato de compra de imóvel pertencente 

ao INCRA, denominado Lote 85 A, da Gleba 04, área de 0,719 hectares do Projeto de Assentamento Buritis, pelo Município de Buritis/RO e sua posterior 

cessão de uso ao Departamento de Estadas e Rodagem de Rondônia (DER/RO); 

CONSIDERANDO, ademais, que a exiguidade do prazo para conclusão do apuratório, imposto pela Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, dificulta, em demasia, o desenvolvimento da investigação; 

CONSIDERANDO, por fim, a imperiosa necessidade de continuação da apuração das irregularidades, face sua gravidade, e 

conveniência de que a instrução passe a ocorrer em inquérito civil. 

RESOLVE 

CONVOLAR o presente notícia de fato em inquérito civil, colimando apurar, cabal e celeremente, os fatos, bem assim subsidiar 

futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais. 

NOMEAR os servidores que estão lotados no 4° Ofício/5° CCR desta unidade do Ministério Público Federal para secretariar o 

presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independentemente de compromisso. 

DETERMINAR, como diligências preliminares, as seguintes: 

1. Junte-se a presente portaria aos autos. 

2. Promovam-se as alterações necessárias no Sistema Único. 

CIÊNCIA à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, por meio 

eletrônico, em dez dias (Resolução nº 87, de 03/08/06 – CSMPF, art. 6º), anexando-se cópia da presente para publicação. 

Após, nova vista para outras diligências. 
 

REGINALDO TRINDADE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 12164| 

PORTARIA Nº 43, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

ASSUNTO: Apurar danos ambientais decorrentes de cano que despeja esgoto 

próximo à nascente do igarapé que atravessa à Agrovila Novo Engenho Velho, 

situada na margem esquerda do Rio Madeira, em Porto Velho/RO.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, (CF/88 art. 127); 

CONSIDERANDO, também, 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, bem ainda 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, II e III); 

 CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, 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, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 

Magna Carta; 

CONSIDERANDO, o constante no Procedimento Preparatório nº 1.31.000.001206/2016-09, que apura os danos ambientais 

decorrentes de cano que despeja esgoto próximo à nascente do igarapé que atravessa à Agrovila Novo Engenho Velho, situada na margem esquerda do 

Rio Madeira, em Porto Velho/RO; 

CONSIDERANDO que a Santo Antônio Energia S/A é a concessionária responsável pela implementação e operação da Usina 

Hidrelétrica Santo Antônio no Rio Madeira, no município de Porto Velho/RO, conforme Licença de Operação nº 1044/2011, expedida pelo IBAMA; 

CONSIDERANDO a informação da Santo Antônio Energia S/A que após a implementação do programa de remanejamento da 

população atingida e com a emissão da 1ª renovação da licença de operação, o IBAMA apresentou condicionante 2.14 (Licença de Operação nº 1044/2011 

– 1ª Renovação), específica para o monitoramento do saneamento básico em lotes do reassentamento Novo Engenho Velho; 

CONSIDERANDO, por fim, o esgotamento do prazo de vencimento do presente procedimento, faz-se, portanto, necessária a sua 

conversão em Inquérito Civil, consoante previsão do art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, para a continuidade das diligências; 

DETERMINO, para regularização e instrução deste inquérito civil, desde logo, a seguinte Providência e diligência: 

a) CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, aproveitando-se os atos até então praticados; 

b) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 

da Resolução CSMPF nº 87; 

c) Oficie-se a Superintendência do IBAMA/RO, requisitando no prazo de 10 (dez) dias as seguintes informações: (i) que informe se 

a área localizada na Agrovila Novo Engenho Velho, onde está ocorrendo o vazamento de efluentes do esgoto provenientes das casas dos moradores, se 

encontra em área de competência federal, ou, por outra razão atrai o interesse federal, a exemplo de danificar bem ou patrimônio da União. Na hipótese 

de se localizar o dano dentro de área federal, requer a realização, no mesmo prazo, de relatório circunstanciado a respeito do dano ambiental provocado, 

com a indicação das medidas reparatórias e compensatórias necessárias; (ii) que se manifeste sobre o Relatório de Constatação elaborado pela Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM (encaminhar cópia das fls. 32/38); (iii) que informe se a Santo Antônio Energia S/A cumpriu/vem 

cumprindo corretamente a condicionante específica 2.14, da Licença de Operação nº 1044/2011 – 1ª Renovação. No caso de pendências no cumprimento 

das condicionantes, que informe quais as medidas adotadas por essa autarquia. 

d) Junte-se aos autos cópia da Licença de Operação nº 1044/2011 (1ª Renovação) expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Com as respostas, venham os autos conclusos para análise e deliberação. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 12204| 

PORTARIA Nº 44, DE 26 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 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); 

CONSIDERANDO, também, 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, bem ainda 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, II e III); 

 CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, 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, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, confirme dispõe o artigo 225, § 3º, da 

Magna Carta; 

CONSIDERANDO que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de 

autorização ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição da República; 
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CONSIDERANDO o constante na Notícia de Fato nº 1.31.000.000671/2017-03, instaurado para apurar a suposta danificação de 

4047,00 hectares de floresta nativa no interior do Parque Nacional Mapinguari, objeto de especial preservação, não passíveis de autorização para 

exploração ou supressão pela empresa ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se concluir a apuração deste procedimento, e que o Inquérito Civil pode ser instaurado 

de ofício pelo Ministério Público (art. 1°, parágrafo único, e art. 2°, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010 c/c a Resolução CNMP nº 

63/2010, de 01/12/2010), entendo pela transmutação da presente Notícia de Fato em Inquérito Civil consoante previsão do art. 4º, § 4º, da Resolução 

CSMPF nº 87, de 06/04/2010; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUERITO CIVIL, 

com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 

objetivando “apurar a suposta danificação de 4047,00 hectares de floresta nativa no interior do Parque Nacional Mapinguari, objeto de especial 

preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão pela empresa ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 

a) que a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, 

o encaminhamento para o Setor Extrajudicial para autuação; 

b) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 

da Resolução CSMPF nº 87; 

c) sobrestar o presente IC pelo prazo de 90 (noventa) dias, após, expeça-se ofício ao Departamento de Polícia Federal, solicitando a 

remessa de cópia dos autos do IPL instaurado. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 12297| 

DESPACHO DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

Inquérito Civil n. 1.31.000.000395/2016-94. Resumo: Apurar suposta presença de 

artesãos dentro de pavilhão no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 

supostamente com a autorização da FUNCULTURAL, o que estaria em 

contrariedade com a Portaria 231/2007 e Decreto-Lei 25/37.   

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar a suposta presença de artesãos dentro de pavilhão no Complexo da 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, supostamente com a autorização da FUNCULTURAL, o que estaria em contrariedade com a Portaria 231/2007 e 

Decreto-Lei 25/37.  

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato da Procuradora da 

República titular do Ofício oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet 

atua como custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR, a complexidade dos procedimentos e inquéritos 

civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se a proximidade do encerramento do prazo para conclusão das diligências nesse inquérito, prorrogo o 

prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 

alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 

enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 

até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Considerando as diligências até então empreendidas, para a continuidade das investigações determino: 

1. Oficie-se à Superintendência do IPHAN/RO requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, que encaminhe a esta Procuradoria cópia do 

procedimento de autorização da ocupação do interior do Galpão 02 do Complexo da EFMM por artesões, bem como cópia do Relatório Técnico de 

Fiscalização nº 025/2016. 

2. Com as respostas, voltem os autos conclusos para análise e deliberação. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 12212| 

DESPACHO DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000661/2013-36 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar a qualidade do leite (laticínios) das empresas produtoras do Estado 

de Rondônia. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato da demora no recebimento, 

e por conseguinte, no envio de respostas acerca do teor dos Ofícios de n° 4461/2016/MPF/PR-RO – 6º OFÍCIO – 3ª CCR (fl.529) e n° 

4462/2016/MPF/PR-RO – 6º OFÍCIO – 3ª CCR (fl. 530), encaminhados, respectivamente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à 

Superintendência Federal de Agricultura Rondônia. 
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Por se tratar de matéria complexa, e com elevado número de empreendimentos a serem investigados, a instrução dos presentes autos 

demanda maior lapso temporal para a realização das devidas diligências a serem diligenciadas. 

Dessa forma, considerando-se a proximidade do encerramento do prazo para conclusão das diligências nesse inquérito, prorrogo o 

prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 

alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 

enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 

até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Considerando as diligências até então empreendidas, para a continuidade das investigações determino: 

1. Aguarde-se a resposta dos ofícios nº 1067/2017 e 1068/2017. Com a resposta, voltem os autos conclusos. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 12182| 

DESPACHO DE 30 DE MAIO DE 2017  

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.001114/2014-59 

 

O presente inquérito foi instaurado para acompanhar a realização de auditorias nas fundidoras de minério de estanho em 

Ariquemes/RO, objetivando verificar a procedência da cassiterita utilizada pelas empresas Melt Metais e Ligas S.A; Estanho de Rondônia S.A; 

Cooperativa Metalúrgica de Rondônia Ltda – Coopermetal; White Solder Metalurgia e Mineração Ltda; Cooperativa dos Fundidores de Cassiterita da 

Amazônia Ltda – CFC da Amazônia. 

Dessa forma, considerando-se a proximidade do encerramento do prazo para conclusão das diligências nesse inquérito, prorrogo o 

prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 

alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 

enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 

até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Considerando as diligências até então empreendidas, para a continuidade das investigações determino a seguinte diligência: 

1. Reitere-se o ofício de fl. 180. 

Após, tornem os autos conclusos. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - 10566| 

PORTARIA Nº 84, DE 17 DE MAIO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, 

incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da 

União), e 

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; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é destinado à proteção do patrimônio público e social, dentre outros; 

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 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 CNMP nº 23/2007, c/c artigo 1º, 

parágrafo único, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos probatórios já angariados no bojo do Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000035/2017-36, 

determino o seguinte:  

1. Instaure-se como INQUÉRITO CIVIL, para a regular e legal coleta de elementos destinados ao esclarecimento do narrado, bem 

como objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei, com o seguinte 

objeto/resumo na capa dos autos: 

“Apurar possível irregularidade no afastamento de militar por incapacidade para o trabalho, havendo notícia de que este exerce outras 

atividades. Processo nº 2260-12.2011.4.01.4200.” 
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2. DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. Aos Ofícios expedidos no bojo deste 

Inquérito Civil deverá ser juntada cópia desta Portaria ou indicado o endereço oficial onde ela esteja disponível. 

3. Caberá ao Setor Extrajudicial desta Procuradoria da República no Estado de Roraima promover a autuação em Inquérito Civil, que 

deverá ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo o recebimento de documentos recebidos a partir de requisição deste Órgão Ministerial, deverão 

estes ser juntados independente de novo despacho. Caso haja o vencimento do prazo de tramitação do ICP, ou ultrapassado o prazo de resposta das 

requisições (30 dias, caso outro não seja especificado), deverá o SEEXTJ/PR-RR certificar e fazer os autos conclusos para prorrogação ou análise. 

4. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª 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.  

5. Cumpra-se as diligências indicadas em Despacho em separado. 

 

ÉRICO GOMES DE SOUZA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 10572| 

PORTARIA Nº 93, DE 26 DE MAIO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ora signatária, 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 1.32.000.001216/2016-07, a partir de representação 

encaminhada pelo Coordenador Distrital do DSEI-Y, em razão de suposta paralisação do serviço de saúde no Polo Base Yaritha, tendo em vista sua 

localização em território venezuelano; 

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 1.32.000.001216/2016-07 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: 

“Atendimento de Saúde no Polo Base Yaritha”. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria.  

Como diligências, determino: 

(a) Oficie-se ao DSEI-Y, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe  (i) se foi efetivada a mudança da Comunidade Yaritha, 

supostamente localizada em território venezuelano, para a região de Tootobi; (ii) se o atendimento básico está sendo prestado no novo local de ocupação 

de referidos indígenas; 

(b) Oficie-se à FUNAI, para que, no prazo de 20 (vinte) dias informe se tem conhecimento de possível a mudança da Comunidade 

Yaritha, supostamente localizada em território venezuelano, para a região de Tootobi, fronteira com o Estado do Amazonas; 

(c) Remetam-se os presentes autos para a COJUD, a fim de que se proceda com a redistribuição de titular do presente procedimento, 

considerando que o tema tratado insere-se nas atribuições do 7° Ofício desta Unidade, nos termos do art. 10-A, I, da Resolução PR-RR nº 01/2013. 

Se omisso algum dos entes oficiados, reitere-se o expediente não respondido, de ordem desta Procuradora da República, concedendo-

se ao inerte prazo de dez dias para resposta. Com as respostas, ou persistente omissão, tornem 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. 

 

ANA CAROLINA HALIUC BRAGANÇA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 23723| 

PORTARIA Nº 65, DE 2 DE JUNHO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art. 129, IV, da Constituição da República, 

bem como pelos arts. 6º, XIV, a, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
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 CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto de 2016 (DOU-Seção 1 de 24/08/2016), que institui e 

regulamenta no Ministério Público Eleitoral o Procedimento Preparatório Eleitoral; e 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo da Notícia de Fato nº 1.33.000994/2017-14, instaurada a partir do Ofício n. 

0126/2017/27PJ/CAP(Protocolo PR-SC-00015691/2017), recebido da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, que noticia suposto ilícito na utilização de 

recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos; 

 DETERMINA a conversão da presente Notícia de Fato em Procedimento Preparatório Eleitoral, para continuidade da apuração dos 

fatos, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 6º da Portaria PGR/MPF nº 692/2016. 
 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 23565| 

PORTARIA Nº 183, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

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

legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 

RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes da NOTÍCIA 

DE FATO Nº 1.33.000.001166/2017-01, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para coligir dados e informações sobre os fatos noticiados, a 

fim de que, ao final, sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DE IMOBILIÁRIA POR MEIO DE VENDA 

DE TERRENOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (DUNAS), NA LOCALIDADE DO CAMPECHE, FLORIANÓPOLIS/SC. 

b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação. 
 

EDUARDO BARRAGAN 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 23566| 

PORTARIA Nº 184, DE 1º DE JUNHO DE 2017 
 

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

legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 

RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes do documento 

PR-SC-00022697/2017, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para coligir dados e informações sobre os fatos noticiados, a fim de que, ao final, 

sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. AUTORIZAÇÕES PARA EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS. ÁREAS DE PESCA. CONFLITOS 

ENTRE COMUNIDADES PESQUEIRAS. FLORIANÓPOLIS/SC. 

b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação. 
 

EDUARDO BARRAGAN 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 23715| 

PORTARIA 185, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

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

outorgadas pelo art. 129 da Constituição da República e: 

Considerando as atribuições dispostas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República; 

Considerando o encargo previsto no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 

Considerando a previsão constante da Resolução nº23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando a necessidade de realização de novas diligências; 

Notifica e determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para que se cumpra a ampla apuração dos fatos apresentados. 

Autue-se esta portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, com a ementa que segue: 

EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADES EDITAL Nº 001/2017/PPGTG. UFSC. PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO AO 

MESTRADO PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES E GESTÃO. 

Após os registros devidos, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

intentos constantes dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 23729| 

PORTARIA Nº 186, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

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

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

CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência de irregularidades detectadas no TC 010/2009 - TCE 026.025/2015-9 e o envio do mesmo ao TCU 

para abertura de Tomada de Contas Especial, havendo necessidade de acompanhamento dos trabalhos no âmbito do 6º Ofício do Patrimônio Público e 

Moralidade Administrativa da Procuradoria da República em Santa Catarina, 

DETERMINO a INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, procedendo-se: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: “ENCHENTES 2008. RECURSOS FEDERAIS. AÇÕES 

EMERGENCIAIS. DESASSOREAMENTO. TC 010/2009. TCE 026.025/2015-9.“; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação; 

 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1105| 

PORTARIA Nº 4, DE 2 DE JUNHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, José Lucas Perroni Kalil, com 

fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 

1º, da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; 

e do artigo 2º, inciso I, 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 representação formulada por usuária de plano de saúde Unimed Jundiaí – Corporativo, informando que, no ano 

de 2015, teve aumento anual de 20% e em 2016, novo aumento, de 19%; 

CONSIDERANDO que esses percentuais superam os índices de inflação apurados oficialmente; 

CONSIDERANDO que os Tribunais pátrios já decidiram, em outra oportunidade, que “1. Hipótese na qual se determinou à 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS que suspendesse a aplicação dos percentuais de reajuste anual dos contratos de planos 

de saúde firmados anteriormente à vigência da Lei n.º 9.656/98, nos termos de acordo firmado com as operadoras de planos saúde SUL AMÉRICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e BRADESCO SAÚDE S/A, da ordem de 25,80% e 26,10%, respectivamente. Os referidos índices foram 

substituídos pelo de 11,69%, determinado para os contratos já firmados sob a égide da citada lei, até deliberação ulterior deste Juízo, ou de outro 

competente para tanto. Determinou-se, ainda, que, no prazo de 05 (cinco) dias, a ANS adotasse toda e qualquer medida administrativa necessária ao 

cumprimento do presente decisório - inclusive a fixação do índice de reajuste das prestações em tela, e sua comunicação às operadoras abrangidas pelo 

decisum - fixando-lhe multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), para as hipóteses de descumprimento pleno ou parcial. 2. As empresas SUL 

AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A e BRADESCO SAÚDE S/A, diretamente afetadas em sua esfera patrimonial privada, pela decisão ora impugnada, 

têm legitimidade para ingressar no feito, como assistentes (art. 50 e parágrafo único, do CPC), bem como deverão ser recebidos e conhecidos os recursos 

de agravo por elas interpostos. 3. A identidade de objeto e de causa de pedir existente entre os agravos regimentais interpostos pelas assistentes e pela 

ANS, todos ainda pendentes de julgamento, recomenda a reunião daqueles recursos, por conexão (art. 103, do CPC). 4. Tratando-se de ato administrativo 

que, pelo menos em tese, pode lesar direitos e interesses legítimos, e pressupondo, o exercício do poder discricionário pela Administração, a valoração 

do interesse público, e a utilização de critérios de oportunidade e conveniência, nem por isso prescindirá o agente público do juízo prévio da adequação 

de tais critérios às regras jurídicas, princípios, valores, e aspectos de legalidade e de constitucionalidade, que legitimam o controle judicial do ato. 5. Os 

usuários de planos de saúde antigos são beneficiários, tanto quanto os demais consumidores, da mais ampla tutela do Código de Defesa do Consumidor, 

que veio concretizar a garantia fundamental do art. 5.º, XXXII, da Constituição Federal. 6. Quando o art. 3.º da Lei n.º 9.961/00, que trata das competências 

da ANS, se refere à defesa do interesse público na manutenção da viabilidade do sistema de assistência à saúde suplementar, deve-se entender tal missão, 

inclusive no que concerne aos contratos antigos, à luz dos dispositivos constitucionais e legais de proteção ao consumidor, ainda mais quando se observa 

que o interesse público em questão confunde-se com o interesse dos usuários, e não simplesmente com a preservação da "saúde" do mercado. 7. O art. 

29-A da Lei n.º 9.656/98, que regula a atuação da ANS na solução de conflitos com as operadoras de planos de saúde, que justifiquem a celebração dos 

termos de compromisso - verdadeiros acordos de direito público - , prevê expressamente a exigência de que referidos ajustes atendam ao "interesse na 

implementação de práticas que consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a manutenção da qualidade dos serviços de 

assistência à saúde" (grifos acrescidos). 8. A atuação da agência reguladora diante da crise dos reajustes abusivos de 2004, pautou-se, desde o início, pela 

premissa quase exclusiva da proteção à "higidez do mercado", parecendo não enxergar, nesta, a defesa dos usuários dos planos de saúde e, não só a 

preservação dos lucros das empresas que os operam, de tal forma que não se torna evidente que os critérios utilizados para a implementação dos termos 

de compromisso em questão devam ser considerados como satisfatórios. 9. A liminar recorrida não inviabilizou o cumprimento dos acordos celebrados 

pela ANS e as operadoras de planos de saúde, tendo, ao contrário, considerado razoável a utilização do VMCH, em homenagem ao princípio da 

manutenção do equilíbrio contratual, desde que a sua apuração retratasse com fidelidade a variação anual dos custos dos produtos ofertados aos usuários. 



DMPF-e Nº 103/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 2 de junho de 2017 Publicação: segunda-feira, 5 de junho de 2017 58 

 

 

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. 

 

10. O problema todo reside nos critérios utilizados para a apuração do VMCH - o segmento e o porte da operadora, o comportamento mais eficiente em 

relação à variação das despesas assistenciais, além da diferença resultante do reajuste do período de 2003-2004, este último adotado nos citados termos 

de ajuste de conduta - os quais em nada correspondem à aludida variação dos custos, mas levam em conta, sobretudo, a pequena compensação econômica 

auferida pelas operadoras de planos de saúde com os contratos antigos. 11. Também é indevida a inclusão, no cálculo do VCMH, dos prejuízos resultantes 

da suspensão dos reajustes efetuados em 2004, amplamente reconhecidos como abusivos por inúmeras decisões judiciais prolatadas nas ações civis 

públicas citadas na inicial do agravo de instrumento. 12. A comunicação pública dos reajustes do ano de 2005, quando trata do aludido "resíduo", omite 

a verdadeira motivação para a sua cobrança, cumprindo salientar que a transparência dos atos da Administração Pública é exigência decorrente dos 

consagrados princípios da publicidade e da moralidade administrativas, da mesma forma que, nas relações de consumo, nestas incluindo-se as operadoras 

e seus respectivos usuários, a informação enganosa ou insuficiente é prática vedada, que sujeita o fornecedor às penalidades administrativas, civis e 

penais previstas no Código de Defesa do Consumidor. 13. Apesar de ser conhecida a reclamação das operadoras de planos de saúde quanto à baixa 

rentabilidade dos contratos antigos - o que talvez se explique pela menor cobertura que oferecem aos usuários, e pelas limitações à modificação dos 

preços de suas prestações, impostas pela decisão do Excelso Pretório na ADIN-MC 1.931-8/DF -, não é plausível admitir a "migração" forçada, ou mesmo 

induzida, dos usuários para os contratos ditos "novos", ainda que sob o pretexto de uma cobertura mais ampla e de uma segurança maior para os 

consumidores, esta advinda da plena submissão dos contratos regulamentados ao controle da ANS. 14. Reconhecidas as diferenças existentes entre os 

critérios de reajuste dos contratos antigos e dos contratos novos, pois estes últimos, na realidade, sofrem reajustes com base na média dos índices aplicados 

aos contratos coletivos, resultantes de negociações entre pessoas jurídicas. Tal distinção revela, porém, a situação de desamparo na qual se encontram os 

usuários dos contratos antigos, que se vêem compelidos a arcar com uma variação dos custos médico-hospitalares da ordem de 15,67%, acrescidos de 

resíduos cujos montantes sequer puderam discutir com as operadoras e a própria ANS, para findar em reajustes de 25%, enquanto que os usuários de 

planos empresariais, em situação mais privilegiada, passarão a pagar por aumento de apenas 11,69%. 15. Na ausência de critérios alternativos, mais 

condizentes com a noção de VCMH, e compatíveis com os interesses dos consumidores, geralmente hipossuficientes e desassistidos, inclusive pelo órgão 

público ao qual incumbiria protegê-los, não resta outra saída senão a de, homenageando o princípio da isonomia, único a socorrer o cidadão desvalido 

nessas hipóteses, aplicar o mesmo índice de reajuste para todos os usuários de planos de saúde, no patamar mais baixo existente, que é de 11,69%. 16. 

Não restou comprovada a existência do periculum in mora inverso, consubstanciado pelo risco de colapso das suas atividades, do qual adviria prejuízo 

para toda a coletividade, pois as recorrentes subsidiaram suas alegações com simples matérias jornalísticas e ofícios dirigidos às autoridades competentes, 

inexistindo nos autos qualquer prova ou indício razoável que favoreça a hipótese de "penúria" propalada nas respectivas petições de agravo. 17. O 

argumento da provisoriedade, precariedade ou reversibilidade das decisões cautelares e antecipatórias da tutela jurisdicional, não é suficiente para obstar 

a sua concessão, pois tais características são intrínsecas à natureza daqueles provimentos jurisdicionais. Esse óbice se poderia alegar caso houvesse 

obrigatoriedade total da decisão para os usuários, o que não se verifica, já que eles poderão consignar as diferenças dos valores pagos com os reajustes 

de 25,80% e 26,10%, as quais, na hipótese do definitivo reconhecimento da correção dos reajustes aplicados pela ANS, seriam revertidas em favor dos 

depositantes; ou então, podem pagar as prestações apenas com o reajuste de 11,69%, e na hipótese de revogação da liminar, ou do trânsito em julgado de 

decisão de mérito, desfavorável aos consumidores, as operadoras dos respectivos planos de saúde estariam legitimadas para cobrar as diferenças não 

pagas. 18. Quaisquer das opções anteriormente enunciadas são possíveis, e amparadas pela liminar concedida. Tudo depende da situação particular de 

cada usuário dos planos de saúde abrangidos pelo decisum. A escolha é individual, mas os usuários interessados devem ter consciência da precariedade 

da decisão liminar, que deflui de sua própria natureza processual, e para tanto o papel das associações substitutas processuais será determinante. 19. 

Agravos internos improvidos.” (TRF5 - AGIAG 20050500024618905 – Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro - Órgão julgador - Quarta 

Turma – Fonte: DJ - Data::20/10/2005 – Página::558 – Decisão UNÂNIME - Data da Decisão: 03/08/2005) 

CONSIDERANDO que compete ao 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; 

Determino a instauração de Inquérito Civil, conforme o disposto no art. 2º, II, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério 

Público. Após os registros de praxe do Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO de controle desta PRM-Jundiaí/SP, determino as seguintes providências: 

1. Remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à 5º 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); 

2. Oficie-se à Unimed Jundiaí e à ANS, solicitando justificativas pormenorizadas para os aumentos informados pela representante. 

Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 

Cumpra-se. 

 

JOSÉ LUCAS PERRONI KALIL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 5665| 

PORTARIA Nº 25, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.010.000751/2016-49 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 1o da 

Lei Complementar nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 

arts. 5o, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1o da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 
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CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, em observância aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como promover o inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, da probidade 

administrativa e de outros interesses difusos coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que o presente feito foi originariamente instaurado no Ministério Público do Estado de São Paulo e posteriormente 

remetido a esta Procuradoria da República no Município de Ribeirão motivado por declínio de atribuição, vez que os fatos nele narrados guardam 

vinculação com a denominada “Operação Alba Branca”; 

CONSIDERANDO o escoamento do prazo de tramitação do presente procedimento preparatório na presente data;  

CONSIDERANDO que os elementos coligidos no presente feito ainda não são suficientes para embasar o ajuizamento de ação civil 

pública e tampouco promoção de arquivamento, havendo a necessidade de colheita de maiores informações acerca dos fatos;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando, para tanto: 

1. Autue-se a Portaria e convole-se o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil (art. 4º da Resolução nº 23/07 do 

Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Divisão de Editoração e Publicação/SEJUD com o fito de dar publicidade no 

Diário Oficial da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

3. Após a autuação da presente portaria convolando o feito em inquérito civil, determino a adoção das seguintes providências:  

3.1. a alteração do município averiguado no banco de dados Sistema Único, mantendo-se o caráter reservado da investigação;  

3.2. após as providências de praxe, tornem os autos conclusos. 

 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 

Procurador da República 
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