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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 316027| 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 

 

Data: 5.9.2017 

Hora: 
 
9 horas 

Local: 
 
Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A 

- Cobertura - Sala AC-05) 

 

PAUTA DESTA SESSÃO 

Aprovação das atas da 6ª Sessão Ordinária e da 3ª Sessão Extraordinária de 2017. 

Eleição/Vice-Presidente do Conselho Superior do MPF (art. 3º, § 4º da Resolução CSMPF nº168).  
Processo nº 

: 
1.00.002.000026/2016-58 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  
Processo nº 

: 
1.00.002.000047/2016-73 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge   
Processo nº 

: 
1.00.002.000031/2017-41 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Assunto : Recurso em face da Decisão CMPF nº 33/2017-HCF, de 6.6.2017, do 

Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, que determinou o 

arquivamento da representação formulada pelo senhor Wilson Newton Alano em 

face da Procuradora da República Analúcia de Andrade Hartmann.  

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
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Processo nº 

: 

1.00.001.000035/2017-30 

Interessado(a) : Dr. Oscar Costa Filho 

Assunto : Recurso. 

Origem : Ceará 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
Processo nº 

: 

1.00.002.000046/2016-29  

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto 

Vista (7.2.2017) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  

 

PROCESSOS COM VISTA 

Pedido de vista na 2ª Sessão Extraordinária (25.2.2013)  
Processo nº : 1.00.001.000052/2010-09 (apensos: 1.00.001.000069/2012-10, 

1.00.001.000122/2012-82 e 1.00.001.000067/2015-73) 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Alteração da Resolução CSMPF nº 92. Distribuição de processos oriundos do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ. Anteprojeto de Resolução nº 22.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge (sucessora do Cons. Aurélio Virgílio Veiga 

Rios) 

Vista conjunta : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  

Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

Pedido de vista na 2ª Sessão Ordinária (5.3.2013) 

 
Processo nº : 1.00.001.000165/2010-04 

Interessado(a)s : Drª Maria Caetana Cintra Santos, Presidente da CNIPE, e Dr. Moacir Guimarães 

Morais Filho 

Assunto : Processo eletrônico e as outras formas de processo virtual no âmbito do MPF. 

Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 24. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

Vista : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  

Pedido de vista na 4ª Sessão Ordinária (7.5.2013)  
Processo : 1.00.001.000136/2012-04 (apenso: 08100-1.00033/97-57) 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 2ª Região 

Assunto : Suspensão dos rodízios entre os membros nas unidades do MPF. Alteração do 

art. 1º, VII da Resolução CSMPF nº 104. Redação final. 

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia) 

Vista : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  

Pedido de vista na 1ª Sessão Ordinária (4.2.2014)  
Processo nº : 1.00.001.000038/2013-40 

Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 

Assunto : Critérios de merecimento para promoção na carreira. Resolução CSMPF n° 101. 

Revogação. Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 53 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  

Vista conjunta : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  

Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

 

Pedido de vista na 4ª Sessão Ordinária (5.5.2015)  
Processo nº : 1.00.001.000046/2015-58 

Interessado(a) : Dra. Darcy Santana Vitobello 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria-Geral da 

República. Homologação da deliberação dos Subprocuradores-Gerais da 

República que oficiam nos processos de competência do STJ, em reunião 

realizada em 4.3.2015. Art. 1º, inciso VIII da Resolução CSMPF nº 104. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
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Vista conjunta : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto (designada para proferir o primeiro voto-vista); 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia); 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia; 

Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Lindora Maria Araujo. 

Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (4.8.2015)  
Processo nº : 1.00.001.000106/2002-18 

Interessado(a) : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 

Assunto : Resolução CSMPF nº 50. Afastamento de membros. Alteração. Anteprojeto de 

Resolução CSMPF nº 261. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) 

: 

Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto; 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia; 

Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge; 

Cons. Lindora Maria Araújo; 

Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira); 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada (designado para proferir o primeiro 

voto-vista); 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia); 

Cons. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.  
Processo nº : 1.00.001.000007/2012-16 

Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 

Assunto : Regras gerais mínimas para a designação de Procuradores da República para 

atuar em Varas da Justiça Federal e em Juizados Especiais Federais em 

localidades onde não há unidades do MPF. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) 

: 

Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto; 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia (designado para proferiro primeiro voto-vista); 

Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge; 

Cons. Lindora Maria Araújo; 

Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira); 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada; 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia) 

Cons. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.  
Processo nº : 1.00.001.000155/2012-22 

Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 

Assunto : Alteração da Resolução CSMPF nº 146, que cria no âmbito do MPF o Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO. Anteprojeto de 

Resolução CSMPF nº 63. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) 

: 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto (designada para proferir o primeiro voto-vista); 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia; 

Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge; 

Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos); 

Cons. Lindora Maria Araújo; 

Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira); 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada; 

Cons. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.  
Processo nº : 1.00.001.000054/2014-13 

Interessado(a) : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 



DMPF-e Nº 164/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 30 de agosto de 2017 Publicação: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 4 

 

 

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. 

 

Assunto : Participação de membros do MPF em congressos, seminários, simpósios, 

encontros jurídicos e culturais e eventos similares. Regulamentação. Anteprojeto 

de Resolução CSMPF nº 65. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto; 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia; 

Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge; 

Cons. Lindora Maria Araújo; 

Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira); 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia); 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada; 

Cons. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. 

Pedido de vista na 3ª Sessão Ordinária (3.4.2016)  
Processo nº : 1.00.001.000220/2014-81 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Dourados-MS 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Dourados/MS. Portaria Conjunta MPF/DRS/MS nº 2/2014. Alteração da Portaria 

Conjunta MPF/DRS/MS nº 4/2013. Resolução CSMPF 104/2010. 

Implementação.  

Origem : Mato Grosso do Sul 

Relator(a) : Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia) 

Vista : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

Pedido de vista na 4ª Sessão Ordinária (3.5.2016)  
Processo nº : 1.00.001.000103/2016-80 

Interessado(a) : Procuradoria da República São Miguel do Oeste/SC. 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

São Miguel do Oeste/SC (Portaria Conjunta MPF/PRM/SMO nº 01, de 17 de 

março de 2016). Resolução CSMPF na 104. Implementação. 

Origem : Santa Catarina 

Relator : Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

Vista  : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

 

Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (2.8.2016)  
Processo nº 

: 
1.00.001.000063/2008-66 

Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Assunto : Diretrizes para o tratamento de processos e investigações sigilosas ou que 

tramitem em segredo de justiça no âmbito do MPF. Anteprojeto de Resolução 

CSMPF nº 59. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araújo  

Vista : Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia)  
Processo nº 

: 
1.00.001.000173/2013-95  

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário. Resolução CSMPF nº 12. 

Alteração. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 55. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto 

Vista : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  
Processo nº : 1.00.001.000234/2014-03 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  

Assunto : Substituição de Ofícios na Procuradoria-Geral da República. Regulamentação. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araújo  

Vista : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  

Pedidos de vista na 4ª Sessão Ordinária (2.5.2017)  
Processo nº : 1.00.001.000244/2014-31 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
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Assunto : Lei nº 13.024/2014. Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, art. 36 - A 

designação de membro em substituição que importe acumulação de oficios 

estará condicionada à demonstração da regularidade com o serviço, nos termos 

definidos pelo regulamento do respectivo Conselho Superior. Parágrafo único: 

Caberá à Corregedoria de cada ramo manter cadastro atualizado dos membros 

em situação de regularidade com o serviço. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto; 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia; 

Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge; 

Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos) 

Cons. Lindora Maria Araujo; 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia); 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada; 

Cons. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.  
Processo nº : 1.00.001.000249/2014-63 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Lei nº 13.024/2014. Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, art. 69, VI - 

regras e procedimentos relativos ao funcionamento dos colégios das unidades. 

Origem : Distrito Federal  

Relator(a) : Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos); 

Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto; 

Cons. Mario Luiz Bonsaglia; 

Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge; 

Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos) 

Cons. Lindora Maria Araujo; 

Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia); 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada; 

Cons. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. 

Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (1º.8.2017)  
Processo nº : 1.00.001.000146/2011-51  

Interessado(a) : Corregedoria do MPF 

Assunto : Exercício do magistério em município diverso da unidade de lotação do 

membro. Regulamentação. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 57. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

Vista : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
Processo nº : 1.00.001.000221/2012-64  

Interessado(a) : Conselho Superior do MPF 

Assunto : Regulamentação do parágrafo único do artigo 186 da Lei Complementar nº 

75/93, que versa sobre critérios de fixação de vagas de Procurador da República 

consideradas de preenchimento prioritário, bem como a ordem do seu 

provimento. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 51. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) 

: 

Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (sucessora do Cons. Carlos Frederico 

Santos) 

Vista : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
Processo nº : 1.00.001.000093/2014-11 (apenso: 1.00.001.000186/2013-64) 

Interessado(a) : Corregedoria do MPF 

Assunto : Instituição de Grupos de Trabalho no âmbito das Câmaras de Coordenação e 

Revisão do MPF e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

Regulamentação. Anteprojetos de Resolução CSMPF nºs 66 e 67. 

Origem : Distrito Federal  

Relator : Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

Vista conjunta : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

Cons. Lindora Maria Araujo  
Processo nº : 1.00.001.000096/2016-16 

Interessado(a) : 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
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Assunto : Regulamentação do Procedimento de Cooperação Jurídica Internacional em 

Matéria Cível e Criminal no âmbito do Ministério Público Federal. Anteprojeto 

de Resolução CSMPF n° 85. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

Vista  : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
Processo nº : 1.00.001.000102/2014-73  

Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 

Assunto : Remoção de membros do MPF por permuta. Regulamentação. Anteprojeto de 

Resolução CSMPF nº 68. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (sucessora da Cons. Mônica Nicida 

Garcia) 

Vista : Cons. Lindora Maria Araújo  
Processo nº : 1.00.001.000221/2016-98 (apenso: 1.00.001.000156/2016-09 ) 

Interessado(a) : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen  

Assunto : Convocação de Procuradores Regionais da República para, em caráter 

excepcional, oficiar, em regime de mutirão, nos processos de competência do 

Superior Tribunal de Justiça - STJ, em auxílio a Subprocuradores-Gerais da 

República.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos) 

Vista : Cons. Lindora Maria Araujo  
Processo nº : 1.00.001.000265/2016-18  

Interessado(a) : Ministério Público Federal  

Assunto : 30° Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República. 

Regulamento.  

Origem : Distrito de Federal 

Relator : Cons. Alcides Martins (sucessor do Cons. Eitel Santiago de Brito Pereira) 

Vista 
 

Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
Processo nº : 1.00.000.013009/2016-09  

Interessado(a) : Dra. Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva  

Assunto : Solicita jornada de trabalho por meio de teletrabalho.  

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

Vista : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

 

PROCESSOS REMANESCENTES 

Incluído na pauta da 3ª Sessão Ordinária (5.4.2016)  
Processo nº : 1.00.001.000247/2014-74 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Lei nº 13.024/2014. PGR/CASMPU nº 01/2014, art.69, III- regras relativas ao 

exercício das atribuições no período a que se refere o art. 220, § 2° da Lei 

Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

Incluído na pauta da 6ª Sessão Ordinária (2.8.2016)  
Processo nº : 1.00.001.000248/2014-19 

Interessado(a) : Ministério Publico Federal 

Assunto : Lei nº 13.024/2014. Lei de oficios. Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, 

art.69. O Conselho Superior de cada ramo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

disporá sobre: V - regras e procedimentos relativos à distribuição de feitos nas 

unidades. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge 

Incluídos na pauta da 10ª Sessão Ordinária (6.12.2016)  
Processo nº : 1.00.001.000207/2013-41  

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Resolução CSMPF nº 87. Instauração e tramitação do inquérito civil. Alteração. 

Inclusão de dispositivo que estabeleça a obrigatoriedade das decisões de declínio 

de atribuição ao MPE sejam homologadas pelas Câmaras de Coordenação e 

Revisão. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 56. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto   
Processo nº : 1.00.001.000201/2014-55 

Interessado(a) : Ministério Público do Estado de São Paulo  
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Assunto : Proposta de criação do Colégio Nacional dos Conselhos Superiores dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União.  

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada   
Processo nº : 1.00.000.014179/2015-11 

Interessado(a) : Dr. José Flaubert Machado Araújo 

Assunto : Solicitação de declínio das atribuições concedidas ao Subprocurador-Geral da 

República José Flaubert Machado Araújo, por meio da Portaria PGR/MPF nº 840, 

de 23.09.2016, que trata do auxílio à Subprocuradora-Geral da República Maria 

Caetana Cintra Santos, nos feitos cíveis e de improbidade administrativa 

decorrentes da "Operação Lava Jato" perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto   
Processo nº : 1.00.001.000127/2016-39 

Interessado(a) : Dra. Mônica Nicida Garcia 

Assunto : Alteração da Resolução CSMPF n° 81/2005, que regulamenta a convocação de 

Procurador Regional da República para substituição de Subprocurador-Geral da 

República, em casos de afastamento ou vacância.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto   
Processo nº : 1.00.001.000284/2016-44 

Interessado(a) : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge  

Assunto : Sessão virtual do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Requer:  

a) Seja precedida de pauta constando os processos que serão julgados; 

b) Seja divulgado o período para a votação pelos Conselheiros; 

c) Seja emitida ata da sessão realizada.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Extraordinária (24.4.2017)  
Processo nº : 1.00.001.000128/2016-83 

Interessado(a) : Dr. Bruno Freire de Carvalho Calabrich  

Assunto : Eleição para a composição da lista tríplice para Procurador-Geral da República. 

Regulamentação. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada   
Processo nº : 1.00.001.000031/2017-51 

Interessado(a) : Conselho Superior do MPF 

Assunto : Regimento Interno do Conselho Superior. Resolução CSMPF n° 168. Alteração. 

Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 53. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  

Incluídos na pauta da 6ª Sessão Ordinária (1º.8.2017)  

Processo nº : 
1.00.001.000016/2016-22 

Interessado(a) : Procuradoria da República em N.Friburgo/Teresópolis-RJ 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Nova Friburgo/RJ (Resolução PRM/NF nº 02, de 30.11.15). Resolução CSMPF nº 

104, de 6.4.2010. 

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  
 

Processo nº : 
1.00.001.000046/2016-39 

Interessado(a) : Dra. Marilia Ribeiro Soares Ramos Ferreira  

Assunto : Relatório de atividades (3º trimestre) referente ao fastamento para cursar o 

programa Master of Science Art, Law and Business, em Londres, Reino Unido. 

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000102/2016-35 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul  

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Mato Grosso do Sul (Portaria PR/MS nº 71, de 08 de abril de 2016, que revoga a 

Portaria PR/MS nº 19, de 28 de janeiro de 2016 e altera o art. 8º da Portaria 

PR/MS nº 294, de 26 de outubro de 2015). Resolução CSMPF n° 104.  

Origem : Mato Grosso do Sul 
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Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
 

Processo nº : 
1.00.001.000175/2016-27 

Interessado(a) : Dr. João Raphael Lima  

Assunto : a) Relatório de atividades (1º e 2º trimestres) referente ao afastamento para 

frequentar o curso de doutorado em Direito "Ciências Jurídico-Criminais", na 

Universidade de Coimbra, em Portugal.  

b) Suspensão, a pedido, do afastamento concedido por meio da Portaria 

PGR/MPF nº 142, de 14.2.2017. 

Origem : Paraíba 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000236/2016-56 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 5ª Região 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da 

República da 5ª Região. (Portaria PRR5 nº 144/2015, de 16.12.2015, atualizada 

pelas Portarias PRR5 nºs 81 e 154/2016). Resolução CSMPF nº 104.  

Origem : Pernambuco 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  
 

Processo nº : 
1.00.001.000300/2016-07 

Interessado(a) : Dr. Mario Roberto dos Santos  

Assunto : Cronograma das aulas presenciais referente ao afastamento para frequentar o 

curso de Mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC. 

Origem : Santa Catarina 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000006/2017-78 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio de Janeiro  

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Rio 

de Janeiro. Homologação da Portaria PR/RJ nº 1563, de 5.12.2016. Revogação da 

Portaria PR/RJ n° 1684, de 16.12.2015. Resolução CSMPF nº 104.  

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000008/2017-67 

Interessado(a) : Procuradoria da Republica em Barra do Garça/MT 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Barra do Graça/MT. Homologação da Portaria Conjunta MPF/PRM/BDG nº 01, 

de 12.1.2017. Revogação da Portaria Conjunta MPF/PRM/BDG nº 01, de 

18.6.2014. Resolução CSMPF na 104. 

Origem : Mato Grosso 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000073/2017-92 

Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal no Conselho Federal 

Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - CFDD. Titular: Dra. Mariane 

Guimarães de Mello Oliveira e suplente: Dr: João Akira Omoto. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000075/2017-81 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal  

Assunto : Proposta de alteração da Resolução CSMPF nº 5, de 5 de outubro de 1993, 

visando incluir no art. 4º, dentre os aspectos para avaliação do desempenho 

funcional do membro em estágio probatório a adaptação ao cargo mediante o 

desenvolvimento de competências relacionais, comportamentais e gerenciais. 

Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 95. 

Origem : Distrito Federal 
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Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000114/2017-41 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dra. Cristina Nascimento de Melo  

Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de mestrado da Universidade Católica de 

Brasília, no período de 1°.8 a 30.9.2017. Referendar. 

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000115/2017-95 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Rodolfo Soares Ribeiro Lopes  

Assunto : Afastamento, no período de 8 a 20.10.2017, para participar do curso de 

aperfeiçoamento "Efetividade dos Direitos Fundamentais" da International 

Experience em parceria com a Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata, em 

Roma e Palermo, Itália, no período de 9 a 19.10.2017.  

Origem : Amapá 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge . 
 

Processo nº : 
1.00.001.000125/2017-21 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Orlando Martello Junior  

Assunto : Afastamento, no período de 20 a 25.6.2017, para participar, como palestrante, do 

evento "Corruption Hunter Network Meeting", em Alesund/Noruega, no período 

de 21 a 24.6.2017. Referendar. 

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000135/2017-66 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Henrique Gentil Oliveira  

Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de mestrado da Universidade Católica de 

Brasília - UCB, no período de 7.8 a 5.10.2017. Referendar 

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000137/2017-55 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Rafael Brum Miron  

Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de mestrado da Universidade Católica de 

Brasília - UCB, no período de 1°.8 a 29.9.2017. Referendar 

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 

Processo nº : 
1.00.001.000149/2017-80 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Roberto D'Oliveira Vieira  

Assunto : Afastamento para elaboração de dissertação de mestrado da Universidade 

Católica de Brasília (UCB), no período de 9.8 a 8.10.2017. Referendar. 

Origem : Bahia 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000156/2017-81 (eletrônico) 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São Paulo  

Assunto : Autorização para a Procuradora Regional da República Maria Luiza Grabner, 

lotada na PRR 3ª Região, atuar em conjunto com os Procuradores da República 

Antônio José Donizetti Molina Daloia, lotado na PRM-Santos/SP, e Yuri Corrêa 

da Luz, lotado na PRM-Registro/SP, nos autos da Notícia de Fato nº 

1.34.040.000004/2017-34. Referendar. 

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000158/2017-71 (eletrônico) 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal  

Assunto : Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria da República em Santa 

Catarina e PRMs vinculadas, no período de 7 a 24.6.2016.  
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Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  

PROCESSOS INCLUÍDOS NESTA SESSÃO (5.9.2017)  

Processo nº : 
1.00.002.000024/2015-88 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal  

Assunto : Prorrogação, pelo prazo de 30 dias, a partir de 16.8.2017, para conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Processo Administrativo. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia  
 

Processo nº : 
1.00.001.000093/2015-00 

Interessado(a) : Dr. Enrico Rodrigues de Freitas  

Assunto : Relatório final de atividades referente ao afastamento para frequentar o curso de 

mestrado "Sistemas Jurídicos Contemporâneos", na Università di Roma - Tor 

Vergata, em Roma/Itália. 

Origem : Rio Grande do Sul 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000115/2015-23 

Interessado(a) : Sr. Helio Borges Dos Santos  

Assunto : Supostas irregularidades na emissão de títulos de capitalização "TELE SENA". 

Origem : Pernambuco 

Relator(a) : Cons. José Flaubert Machado Araújo (sucessor da Cons. Maria Caetana Cintra 

Santos)  

Processo nº : 
1.00.001.000131/2015-16 

Interessado(a) : Dr. Paulo Henrique Camargos Trazzi  

Assunto : Relatório final de atividades referente ao afastamento para frequentar o curso de 

mestrado "Sistemas Jurídicos Contemporâneos" na Università di Roma - Tor 

Vergata, em Roma/Itália. 

Origem : Espírito Santo 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000105/2016-79 

Interessado(a) : Dr. Sergio Valladao Ferraz  

Assunto : Relatório de atividades (4º trimestre) referente ao afastamento para frequentar o 

curso de Doutorado Sanduíche, no Instituto Max Planck para Direto Penal 

Estrangeiro e Internacional, na Universidade de Augsburgo/Alemanha. 

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
 

Processo nº : 
1.00.001.000060/2017-13 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Pará 

Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal para compor o 

Conselho Penitenciário do Pará. Titular: Dr. Paulo Roberto Sampaio Santiago; 

Suplente: Dr. Ricardo Augusto Negrini. 

Origem : Pará 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
 

Processo nº : 
1.00.001.000103/2017-61 (eletrônico) 

Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão  

Assunto : Criação, no âmbito das Procuradorias Regionais da República, de Núcleos de 

Apoio Operacional de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, para prestar apoio 

às atribuições institucionais da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nas 

respectivas regiões judiciárias. Regulamentação.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000131/2017-88 (eletrônico) 
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Interessado(a) : Procuradoria da República em S.J.meriti/N.Igua/D.Cax  

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

São João de Meriti/RJ. Portaria Conjunta PRM/SJM/n°1/2016. Resolução 

CSMPF nº 104.  

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000136/2017-19 (eletrônico) 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Vilhena/RO 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Vilhena/RO. (Portaria Conjunta nº 1, de 12.6.2017). Resolução CSMPF nº 104.  

Origem : Rodônia 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araujo  
 

Processo nº : 
1.00.001.000142/2017-68 (eletrônico) 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Santana do Livramento/RS  

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Santana do Livramento/RS. Portaria Conjunta MPF/PRM/SLI nº 01/2017. 

Resolução CSMPF nº 104.  

Origem : Rio Grande do Sul 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araujo  
 

Processo nº : 
1.00.001.000162/2017-39 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. André de Carvalho Ramos  

Assunto : Afastamento para participar, como conferencista, do XV Congresso Brasileiro de 

Direito Internacional - CBDI, em Florianópolis/SC, no período de 30.8 a 

2.9.2017. Referendar. 

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000163/2017-83 (eletrônico) 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal  

Assunto : Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

Amazonas e PRMs vinculadas, no período de 21 a 25.11.2016.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000167/2017-61 (eletrônico) 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  

Assunto : Convocação de Procuradores Regionais da República para substituir 

Subprocurador-Geral da República nos períodos de 8 a 28.8.2017 e 8 a 1º.9.2017. 

Resoluções nºs 81 e 117. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
 

Processo nº : 
1.00.001.000169/2017-51 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dra. Zelia Luiza Pierdona  

Assunto : Afastamento para participar do curso-taller "Justicia en la seguridad social" do 

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social - CIESS, na Cidade do 

México/México, no período de 25 a 29.9.2017.  

Origem : São Paulo 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000170/2017-85 (eletrônico) 

Interessado(a) : Procuradoria da Republica no Rio Grande do Sul  

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Santa Maria/RS (alteração do anexo II da Resolução PR/RS n° 01/2014, de 15 de 

abril de 2014). Resolução CSMPF n° 104.  

Origem : Rio Grande do Sul 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
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Processo nº : 
1.00.001.000171/2017-20 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Ruy Nestor Bastos Mello  

Assunto : Afastamento para frequentar o curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica - 

Especialidade de Ciências Jurídico Políticas, na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, em Lisboa/Portugal, no período de 25.9.2017 a 

13.7.2018.  

Origem : Bahia 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araujo  
 

Processo nº : 
1.00.001.000172/2017-74 (eletrônico) 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Paraná 

Assunto : Autorização para atuação conjunta do Procurador Regional da República Carlos 

Fernando dos Santos Lima, lotado na PRR3ª, com os Procuradores da República 

Diogo Castor de Mattos, lotado na Procuradoria da República em Jacarezinho/PR, 

e Lyana Helena Joppert Kalluf Pereira, lotada na Procuradoria da República em 

Ponta Grossa/PR. 

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000173/2017-19 (eletrônico) 

Interessado(a) : 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF  

Assunto : Relatório de atividades da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. Exercício de 

2016.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge  
 

Processo nº : 
1.00.001.000174/2017-63 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Paulo Sergio Ferreira Filho  

Assunto : Afastamento para frequentar curso de doutorado na Faculdade de Direito da 

Universidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 29.8 a 15.12.2017, 2 (duas) 

vezes por semana, às quintas e sextas-feiras. Referendar. 

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
 

Processo nº : 
1.00.001.000175/2017-16 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Celso Costa Lima Verde Leal  

Assunto : Afastamento para frequentar o curso de doutorado em Direito "Ciências Jurídico-

Criminais", na Universidade de Coimbra, em Portugal, no período de 6.9.2017 a 

5.6.2018. Referendar. 

Origem : Ceará 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000176/2017-52 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Ivan Claudio Marx  

Assunto : Afastamento, no período de 18.9 a 19.12.2017, para participar do curso "XIV 

Máster Universitario em Protección Internacional de los Derechos Humanos", na 

Universidade de Alcalá, em Alcalá de Henares/ Espanha, no período de 18.9 a 

23.12.2017.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000177/2017-05 (eletrônico) 

Interessado(a) : ANPR - Associação Nacional dos Procuradores da República  

Assunto : Afastamento de membros do Ministério Público Federal integrantes da 

Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR, inscritos no 34° 

Encontro Nacional dos Procuradores da República, em Porto de 

Galinhas/Pernambuco, no período de 1° a 5.11.2017.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
 

Processo nº : 
1.00.001.000178/2017-41 (eletrônico) 
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Interessado(a) : Dr. Rafael Brum Miron  

Assunto : Solicita jornada de trabalho por meio de teletrabalho.  

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araujo  
 

Processo nº : 
1.00.001.000180/2017-11 (eletrônico) 

Interessado(a) : Dr. Elton Ghersel  

Assunto : Afastamento para participar, como palestrante, da "IV Jornada de Cooperación 

Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Argentina - 

Brasil - Paraguay - Uruguay", em Posadas/Argentina, nos dias 5 e 6.9.2017. 

Referendar. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Flaubert Machado Araújo  
 

Processo nº : 
1.00.001.000181/2017-65 (eletrônico) 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Publico Federal  

Assunto : Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria da República em Goiás e 

nas PRMs vinculadas, no período de 27 a 31.3.2017.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  
 

Processo nº : 
1.00.001.000182/2017-18 (eletrônico) 

Interessado(a) : Ministerio Público Federal 

Assunto : Promoção ao cargo de Procurador Regional da República.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 
 

Processo nº : 
1.00.001.000184/2017-07 (eletrônico) 

Interessado(a) : Ministerio Público Federal 

Assunto : Convocação de Procurador Regional da República para substituir Subprocurador-

Geral da República, no período de 11.9 a 6.10.2017. Resoluções nºs 81 e 117.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada  
 

Processo nº : 
1.00.001.000187/2017-32(eletrônico) 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Convocação de Procurador Regional da República para substituir Subprocurador-

Geral da República, no período de 11 a 27.9.2017. Resoluções nºs 81 e 117.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Lindora Maria Araujo 

 

Processo nº : 

1.00.000.005756/2017-46 (eletrônico) 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  

Assunto : Concurso de remoção para Procurador da República.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Hilda Marsiaj Pinto  

 

Brasília, 29 de agosto de 2017 

 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Procurador-Geral da República 

Presidente do CSMPF 
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7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - 316463| 

EDITAL Nº 14, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

A 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, torna pública a prorrogação do prazo 

de inscrição para composição de 05 (cinco) Relatorias Especiais na temática do Sistema Prisional, cujas inscrições foram abertas pelo Edital 7ª CCR nº 

13/2017. 

1.DA INSCRIÇÃO 

Fica prorrogado o prazo de inscrição, podendo o membro interessado enviar mensagem ao correio eletrônico da 7ª CCR 

(7ccr@mpf.mp.br) até o dia 11 de setembro de 2017, às 19h. 

2.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os demais itens do Edital 7ª CCR nº 13/2017 permanecem inalterados, devendo a Secretaria da Câmara providenciar divulgação 

conjunta. 

 

MARIO LUIZ BONSAGLIA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - 22033| 

ATA DA 115ª SESSÃO - NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

 

Aos 23 de agosto de 2017, às 14:00 hs, o Colegiado do NAOP reuniu-se na sala 136, 13º andar, do prédio da PRR/3ª Região, estando 

presentes os Procuradores Regionais da República e Membros Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva, Dr. Elton Venturi, Dra. Paula Bajer Fernandes Martins 

da Costa e Dr. Sérgio Monteiro Medeiros. Ausentes, justificadamente, Dra.Samantha Chantal Dobrowlski e Dra. Marcela Moraes Peixoto. Foi deliberado 

o seguinte:  

TÓPICO 1 – Foram JULGADOS 48 (quarenta e oito) procedimentos extrajudiciais, sendo 05 (cinco) declínios de atribuição e 43 

(quarenta e três) promoções de arquivamento, conforme ementas a seguir transcritas: 

MEMBROS: 

DR. PAULO THADEU GOMES DA SILVA 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 4.645/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Inquérito Civil 1.21.001.000055/2013-57 

Interessado: Gabriela de Araújo Ribeiro 

Procurador da República: Dr. Marino Lucianelli Neto 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

INQUÉRITO CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. NÃO DIVULGAÇÃO DA ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS, DA FORMA DE INGRESSO (ACESSO UNIVERSAL OU RESERVA DE VAGAS) DESRESPEITO AO 

art. 44, § 1º, da Lei nº 9.394/96. homologação parcial. RETORNO DOS AUTOS. NOVAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. RECOMENDAÇÃO 

MINISTERIAL PARA A DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DOS CLASSIFICADOS NOS PRÓXIMOS PROCESSOS SELETIVOS DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO ACOLHIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. NOVO ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.684/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.006801/2016-19 

Representante: Mirian Moura Valle 

Representado: Escritório G. Carvalho Sociedade de Advogados 

Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

INQUÉRITO CIVIL. SEGURIDADE SOCIAL. ADVOCACIA E CAPTAÇÃO DE CLIENTELA COM POSSÍVEL INDUÇÃO DE 

SEGURADOS A ERRO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.694/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Inquérito Civil 1.21.001.000061/2014-95 

Representado: Município de Maracaju/MS 

Interessado: Controladoria Geral da União 

Procurador da República: Dr. Marino Lucianelli Neto 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. QUESTÕES SANADAS E/OU ESCLARECIDAS 

SATISFATORIAMENTE. FINALIDADE ATINGIDA. MATÉRIA OBJETO DE OUTRO INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 

HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
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Participaram do julgamento r. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.706/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: NF nº 1.34.001.004806/2017-80 

Representantes: Jaqueline Aparecida dos Santos e Benedito Silva Junior 

Procurador da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

CIDADANIA. RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. POSSÍVEL MAU USO DA IMAGEM DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA “REDE GLOBO DE TELEVISÃO”, VEICULADA NA TELENOVELA 

“MALHAÇÃO”. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. OBRA FICCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ARQUIVAMENTO. VOTO 

PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (Relator), Drª Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.761/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: NF nº 1.34.001.003758/2017-11 

Representante: Allan Alves de Moraes 

Representado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS  

Procurador da República: Dr. Tito Lívio Seabra – PRM/Presidente Prudente  

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECUSA INDEVIDA DE PEDIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVENÇÃO. SENTENÇA 

DE PROCESSO TRABALHISTA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. QUESTÃO JUDICIALIZADA E RESOLVIDA. DIREITO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.767/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.012.000548/2016-52 

Requerente: Sigiloso 

Procurador da República: Dr. Roberto Farah Torres – PRM/Santos 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

POR UNANIMIDADE, REJEITOU-SE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO A DECISÃO DE NÃO 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.787/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.003.000243/2017-31 

Requerente: Cláudio Cardoso Lopez 

Procurador da República: Dr. Fabrício Carrer 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. NOTÍCIA DE DEMORA NA ENTREGA DE ENCOMENDA PELA EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT), SERVIÇO PÚBLICO. EPISÓDIO ISOLADO. INTERESSE INDIVIDUAL. CORREIOS 

PROPÔS-SE A REPARAR O PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO QUE LEGITIME A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.806/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.023.000028/2017-00 

Representante: ATEA – Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos 

Representado: UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

Procurador da República: Dr. Lúcio Mauro Carloni Fleury Curado  

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

RELIGIÃO. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE MISSA CATÓLICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA LAICIDADE DO ESTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CULTOS DE QUALQUER RELIGIÃO. 

ESCLARECIMENTOS. MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS NÃO CONTAM COM APOIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES E 

NÃO AFETAM SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO DE REUNIÕES IMPLICARIA EM AFRONTA À LAICIDADE DA MESMA 

FORMA E À LIBERDADE RELIGIOSA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.816/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000114/2017-42 

Averiguada: Agência da Caixa Econômica Federal – CEF em São Manuel/SP 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 
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INQUÉRITO CIVIL. AGÊNCIA BANCÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF EM SÃO MANUEL/SP. 

ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS DEPENDÊNCIAS. QUESTÃO JÁ JUDICIALIZADA E 

OBJETO DE TAC. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.825/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008139/2016-23 

Representante: Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial – Ministério da Justiça 

Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. RELIGIÃO. APURAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO À LIBERDADE RELIGIOSA. 

DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE MENSAGENS DISCRIMINATÓRIAS E DE ÓDIO RELIGIOSO. RETIRADA DO CONTEÚDO 

DAS MÍDIAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES SOBRE A CONDUTA DA PROLATOR DAS 

MENSAGENS. VOTO PELA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (Relator), Drª Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.830/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência:Inquérito Civil nº 1.34.001.004115/2015-14 

Apensados:Procedimento Preparatório nº 1.34.016.000526/2015-71 

Procedimento Preparatório nº 1.34.016.000563/2015-80 

Representante: Bianca Moraes do Valle 

Representado: Grupo UNIESP (União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo 

Procuradora da República: Dra. Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva – PR/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. FACULDADE PRUDENTE DE MORAES – GRUPO UNIESP (UNIÃO DAS 

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO). IRREGULARIDADES EM CONTRATOS DO FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL. REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO TAC FIRMADO ENTRE O MPF, O MEC, O FNDE E A UNIESP. PERMANÊNCIA DE 5 

(CINCO) CONTRATOS AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO. ACOMPANHAMENTO EM OUTRO PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE 

INSTAURADO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.832/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Notícia de Fato nº 1.21.000.001374/2017-13 

Representante: Dênis de Oliveira Luiz 

Representada: Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU  

Procurador oficiante: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CRANIOFARINGIOMA. COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLANTE E 

AGENDAMENTO DE CONSULTA DE RETORNO A ESPECIALISTA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – SESAU DE CAMPO 

GRANDE/MS NÃO ADOTOU PROVIDÊNCIAS. QUESTÃO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA SE CONFIRMAR TRATAR-SE DE FALHA PONTUAL NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E A EFETIVA AUSÊNCIA DE RISCO SISTÊMICO. VOTO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.838/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.000518/2017-36 

Requerente: Aparecida Luzia de Oliveira Pereira  

Requerido: Sistema Único de Saúde - SUS 

Procurador da República oficiante: Dr. Fabrício Carrer – PRM/Bauru 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

SAÚDE. URGÊNCIA EM VAGA NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. 

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE. IRREGULARIDADE SANADA. ARQUIVAMENTO. VOTO 

PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi.  

DECISÃO Nº 4.851/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC nº 1.34.003.000107/2017-41  

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM/Bauru 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 
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ACESSIBILIDADE. CORREIOS. AGÊNCIA SITUADA EM CONCHAS/SP. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE 

ACOMPANHAMENTO, INSTAURADO PELA PRDC-SP, PARA ACOMPANHAR A ADEQUAÇÃO DE TODAS AS AGÊNCIAS DOS CORREIOS 

NO ESTADO DE SÃO PAULO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi. 

DECISÃO Nº 4.860/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Requerentes: Álvaro Aparecido Marques e Ettore Mantovani Neto 

Requerida: Prefeitura Municipal de Marília/SP 

Procurador da República oficiante: Dr. Jefferson Aparecido Dias – PRM/Marília 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. INADEQUAÇÕES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE E AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA Tratamento fora de 

domicílio. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP. IRREGULARIDADE SANADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (Relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dr. Elton 

Venturi.  

DR. ELTON VENTURI 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO: 

DECISÃO Nº 4.840/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000021/2017-70 

Requerente: Mario Camargo Filho 

Requerido: Município de Ourinhos  

Procurador da República: Dr. Antonio Marcos Martins Manvailer - PRM/Ourinhos   

Relator: Dr. Elton Venturi 

SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OURINHOS. MÁ PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE SAÚDE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VOTO PELA  HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O DECLÍNIO. 

Participaram do julgamento a Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO nº 4.783/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.005017/2016-85 

Requerente: Associação Brasileira de Ozonioterapia 

Requerido: Conselho Federal de Medicina 

Procurador da República: Dra. Lisiane Braecher 

Relator: Dr. Elton Venturi 

INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. OZONIOTERAPIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO 

PERANTE O CFM, COM POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESCABIMENTO DA 

PRETENSA SOLICITAÇÃO AO SUS, CUJO PEDIDO PODE SER FORMULADO DIRETAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO. APURATÓRIO 

LIMITADO À ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE QUALIFICOU A OZONIOTERAPIA COMO TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E 

INFRALEGAIS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO nº 4.809/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Notícia de Fato nº 1.34.004.000477/2017-78 

Requerente: Celia de Jesus Lopes 

Requerido: Partido dos Trabalhadores 

Procuradora da República: Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima 

Relator: Dr. Elton Venturi 

NOTÍCIA DE FATO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. INCONSISTÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS. QUESTÃO 

INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMAÇÃO. ARQUIVAMENTO. RECURSO. SUBSUNÇÃO AO ART. 

4º, I E IV, DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 174/2017. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO nº 4.811/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.033.000123/2016-03 

Requerente: Maria Auxiliadora dos Santos 

Requerido: Prefeitura de Caraguatatuba 

Procurador da República: Dra. Maria Rezende Capucci -  PRM/Caraguatatuba  

Relator: Dr. Elton Venturi 

MORADIA. ÁREA DE RISCO. PRETERIÇÃO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO nº 4.819/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000083/2016-49 
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Requerente: Ministério Público Federal 

Requerido: Programa Bolsa Família 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati 

Relator: Dr. Elton Venturi 

INQUÉRITO CIVIL. CIDADANIA. BOLSA FAMÍLIA. AMPLO ACESSO À RELAÇÃO DE CIDADÃOS ATENDIDOS PELO 

PROGRAMA. RECOMENDAÇÃO. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. LISTAS PUBLICADAS EM LOCAIS DE FÁCIL E AMPLO ACESSO, 

PARA ALÉM DO SITE DO MUNICÍPIO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO nº 4.829/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.002400/2016-81 

Requerente: Andre de Lara Pedro e Aline Duarte Mascaro 

Requerido: UNIESP – Faculdade São Roque 

Procurador da República: Dra. Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva 

Relator: Dr. Elton Venturi 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. EDUCAÇÃO. FIES. UNIESP. REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS. CUMPRIMENTO DE 

TAC. SITUAÇÃO INDIVIDUAL. JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO Nº 4.843/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.000.000291/2012-01 

Representante: José Herrero Navarro e Ronaldo de Souza Leal 

Representado: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

Procurador da República: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PR/MS 

Relator: Dr. Elton Venturi 

EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. FALTA DE PROFESSORES NOS CURSOS DE 

FILOSOFIA E DIREITO E NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

PREPARATÓRIO INDIVIDUAL PARA APURAÇÃO DO FATO EM RELAÇÃO AOS CURSOS DE DIREITO E DE FILOSOFIA. 

ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO À NOTÍCIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROFESSORES NO CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS E SOCIAIS. 

VOTO PELA HOMOLAGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO Nº 4.855/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000105/2017-51 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati 

Relator: Dr. Elton Venturi 

INQUÉRITO CIVIL. CIDADANIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ACESSIBILIDADE. 

MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL/SP. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, INSTAURADO PELA PRDC-SP, PARA 

ACOMPANHAR A ADEQUAÇÃO DE TODAS AS AGÊNCIAS DOS CORREIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO ÀS NORMAS DE 

ACESSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO Nº 4.856/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000103/2017-62 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM/Bauru 

Relator: Dr. Elton Venturi 

INQUÉRITO CIVIL. CIDADANIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ACESSIBILIDADE. 

MUNICÍPIO DE PRATÂNIA/SP. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, INSTAURADO PELA PRDC-SP, PARA 

ACOMPANHAR A ADEQUAÇÃO DE TODAS AS AGÊNCIAS DOS CORREIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO ÀS NORMAS DE 

ACESSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento a Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 

DECISÃO Nº 4.876/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002872/2017-15 

Requerente: Silvana Alves Madeira de Mello 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

Receita Federal 

Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingues 

Relator: Dr. Elton Venturi 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ATENDIMENTO 

PELO INSS E RFB. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva. 
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DRA. PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA: 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO: 

DECISÃO Nº 4.765/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: NF 1.34.024.000076/2017-80 

Requerente de providências: Marina Guirro de Paula 

Procuradora da República: Dr. Antonio Marcos Martins Manvailer 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Notícia de utilização indevida de dados pessoais em sala de bate-papo virtual. Arquivamento conhecido como declínio ao Ministério 

Público Estadual.  

POR UNANIMIDADE, arquivamento foi conhecido como declínio e assim homologado. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 4.810/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: PP nº 1.34.004.000474/2017-34 

Procurador da República: Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima – PRM/Campinas 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Desapropriação de bem imóvel. Ausência de elementos mínimos para apuração. Arquivamento. Voto pela homologação.  

POR UNANIMIDADE, foi homologado o arquivamento. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 4.813/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC 1.34.003.000115/2017-97 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM/Bauru 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Obras de acessibilidade em Agência da Caixa Econômica Federal em Bauru/SP. Termo de Ajustamento de Conduta firmado 

anteriormente. Adaptação de todas as Agências localizadas no Estado de São Paulo. Execução judicial do acordo. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, foi homologado o arquivamento. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 4.815/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC 1.34.003.000118/2017-21 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM/Bauru 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Obras de acessibilidade em Agência da Caixa Econômica Federal em Botucatu/SP. Termo de Ajustamento de Conduta firmado 

anteriormente. Adaptação de todas as Agências localizadas no Estado de São Paulo. Execução judicial do acordo. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, foi homologado o arquivamento. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 4.824/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC nº 1.34.001.005982/2015-77 

Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Agronomia. Técnico em eletrotécnica. Emissão de laudos e pareceres. Impossibilidade. 

Ausência de ilegalidade na restrição. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 4.836/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC nº 1.34.003.000078/2017-17 

Procurador da República: Dr. Pedro Antônio de Oliveira Machado – PRM/Bauru 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Obras de acessibilidade em Agência dos Correios em Bauru/SP. Relatório de vistoria do CREA/SP. Desnecessidade de novas obras 

de acessibilidade. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 4.847/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: PP 1.34.024.000130/2016-14 

Procurador da República: Dr. Antônio Marcos Martins Manvailer – PRM Ourinhos/SP 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Portaria INMETRO nº 269/2015. Obrigatoriedade de instalação de plataforma elevatória em veículos de transporte coletivo 

rodoviário. Sucessivas prorrogações do início da vigência. Fatos investigados em inquérito civil público instaurado anteriormente. ARQUIVAMENTO. 

VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, foi homologado o arquivamento. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 
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DECISÃO Nº 4.853/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC nº 1.34.003.000096/2017-07 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM/Bauru 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Obras de acessibilidade em Agência dos Correios em Bofete/SP. Inquérito civil público anteriormente instaurado para 

acompanhamento da adequação das Agências dos Correios no Estado de São Paulo às normas de acessibilidade. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dr. Elton Venturi e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DR. SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÃO: 

DECISÃO Nº 4.723/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  SIGILOSO 

Referência: Inquérito Civil Público nº 1.34.001.006303/2015-87/ Notícia de fato nº 1.34.001.000174/2016-02 (em apenso) 

Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

À UNANIMIDADE, FOI RECEBIDO E HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO.  

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa.  

DECISÃO Nº 4.821/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.007.000084/2017-34 

Representante: Messias José Rogério Simões 

Representado: São Paulo Previdência – SPPREV 

Procurador da República: Dr. Jefferson Aparecido Dias – PRM em Marília/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. APURAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE APOSENTADORIA. SPPREV - 

AUTARQUIA ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PELO RECEBIMENTO E 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. 

POR UNANIMIDADE, FOI RECEBIDO E HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO.  

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.831/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000386/2017-43 

Procurador da República: Dr. Steven Shuniti Zwicker – PRM/S.B. do Campo 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR COM AUTISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

FEDERAL. DECLÍNIO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O DECLÍNIO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (Relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer 

Fernandes Martins da Costa. 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 4.716/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.023.000033/2017-12 

Procurador da República: Dr. Marco Antônio Ghannage Barbosa – PRM em São Carlos/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. VAGAS DE EMPREGO PARA EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL. ATRIBUIÇÃO 

DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.743/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil Público nº 1.34.001.001769/2010-81 

Representante: Ministério Público Federal 

Representado: Pontífica Universidade Católica - PUC 

Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder – PR/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ACESSIBILIDADE. PUC. INSTALAÇÃO DE ELEVADORES.  MEDIDAS JÁ ADOTADAS 

PELA UNIVERSIDADE. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.804/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000193/2017-92 

Procuradora da República: Dra. Dra. Melina Tostes Haber 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO OFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.805/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.003501/2016-70 

Representante: Clauderson Peres Navarro 

Representado: Grupo UNIESP 

Procuradora da República: Dra. Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva – PR em São Paulo 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. GRUPO UNIESP. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE RECOMEMDAÇÃO 

EXPEDIDA PELO MPF NO ANO DE 2010, NO QUE TANGE AO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS.  SITUAÇÃO REGULARIZADA. 

ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.807/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001186/2015-65  

Procurador da República: Dr. Thiago Lacerda Nobre – PRM em Osasco/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros  

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA. REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS NA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO. ENCERRAMENTO DE TURMA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE ENSINO 

A DISTÂNCIA. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (Relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer 

Fernandes Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.817/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000117/2017-86 

Representado: Caixa Econômica Federal 

Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM em Bauru/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

INQUÉRITO CIVIL. AGÊNCIA DA CEF – JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – BOTUCATU. AVERIGUAÇÃO DO 

ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM FASE 

DE EXECUÇÃO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.833/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.000.000084/2012-48  

Procurador da República: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PR/MS  

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros  

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SAÚDE. IRREGULARIDADES NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PRESTADOS PELO SUS 

NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM INFORMAÇÕES MAIS 

ATUALIZADAS, QUE APURA A MESMA QUESTÃO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO.  

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (Relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer 

Fernandes Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.834/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.001.000015-2014-96 

Procurador da República: Dr. Marino Lucianelli Neto – PRM em Dourados/MS 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. SAÚDE. AUSÊNCIA DE MÉDICO PERITO EM ATIVIDADE EM AGÊNCIAS DO 

INSS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO.  

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa.  

DECISÃO nº  4.844/2017/NAOP/PFDC/PRR3ª REGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.21.000.000820/2007-09 

Representante: Secretaria Municipal de Saúde de Campo 

Representado: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP/UFMS 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves  – PRDC/MS 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

SAÚDE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL. RETENÇÃO DE MACAS E AMBULÂNCIAS DO SAMU POR SERVIDORES DO HUMAP. PROBLEMA CAUSADO 

PELA SUPERLOTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DIFICULDADES NA REGULAÇÃO DAS VAGAS, DÉFICIT DE RECURSOS 
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HUMANOS E ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AVANÇAR NO PROCEDIMENTO DE SORTE A BUSCAR SOLUÇÃO 

TÓPICA, DO PROBLEMA. DESATRELANDO A MATÉRIA DO QUE É SISTÊMICO. VOTO PELA REJEIÇÃO E RETORNO À ORIGEM. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.846/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil Público nº 1.34.023.000210/2011-67 

Procurador da República: Dr. Marco Antônio Ghannage Barbosa – PRM em São Carlos/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros  

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. EDUCAÇÃO. FALTA DE INTÉRPRETE DE LIBRAS COM FORMAÇÃO EM NÍVEL DE 

MESTRADO OU DOUTORADO. MEDIDAS JÁ ADOTADAS. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (Relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer 

Fernandes Martins da Costa.  

DECISÃO Nº 4.859/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.006.000292/2015-81 

Procuradora da República: Dra. Rhayssa Castro Sanches Rodrigues – PRM/ Guarulhos 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

TRANSPORTE. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa. 

DECISÃO Nº 4.861/2017/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000719/2016-43 

Representante: Fábio Néris Vitor 

Representado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Procurador da República: Dr. Felipe Jow Namba – PRM em Santos/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURAR FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO 

CONSTATADA IRREGULARIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIDOS. ARQUIVAMENTO. VOTO 

PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Paula Bajer Fernandes 

Martins da Costa.  

Nada mais tendo sido deliberado, eu, Andrea Gabriela Albuquerque D'Auria, assessora, com o auxílio do secretário Alucídio 

Rodrigues Teixeira, lavrei a presente ata, _______________________ e ___________________. 

Presentes na 115ª Sessão do NAOP3R de 23/08/2017: 

 

DR. PAULO THADEU GOMES DA SILVA 

 

DR. ELTON VENTURI 

 

DRA. PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

 

DR. SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - 8206| 

PORTARIA N° 54, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000112/2017-15 

 

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

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República, e no artigo 6º, inciso VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da 

Lei Complementar n. 75/93, e 

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

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

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da Constituição da 

República); 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão deste procedimento preparatório encontra-se expirado sem que tenham sido 

concluídas as diligências necessárias à instrução do feito; 

RESOLVE converter o presente procedimento em Inquérito Civil, tendo por objeto “apurar os trâmites para regularização dos lotes 

na Gleba Novo Destino, tendo em vista que o INCRA e o Programa Terra Legal não cumpriram com os procedimentos necessários para conclusão 

efetivas das demarcações dos lotes no interior da gleba”, e determinar o seguinte:  

1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 
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2. Comunique-se à 1ª CCR da presente conversão, nos termos do art. 6º, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF;  

3. Efetuada a conversão, acautelem-se os autos por 60 (sessenta) dias; 

4. Após, voltem conclusos para nova requisição de informações quanto ao efetivo andamento dos trabalhos. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 8194| 

PORTARIA N° 55, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000096/2017-61 

 

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

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República, e no artigo 6º, inciso VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da 

Lei Complementar n. 75/93, e 

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

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

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da Constituição da 

República); 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão do expediente está estabelecido para finalizar em 24 de setembro, sem que tenham 

sido concluídas as diligências necessárias à instrução do feito uma vez que a tramitação está sobrestada até 15 de novembro;  

RESOLVE converter o presente procedimento em Inquérito Civil, tendo por objeto "Apurar a violação de direitos e do pleno exercício 

da cidadania das pessoas com deficiência visual no âmbito do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC”, e determinar o seguinte:  

1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 

2. Comunique-se à PFDC da presente conversão, nos termos do art. 6º, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF;  

3. Efetuada a conversão, mantenham-se os autos no Setor Extrajudicial pelo prazo de sobrestamento determinado no despacho retro; 

4. Após, voltem conclusos. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 8218| 

PORTARIA N° 56, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000239/2017-34 

 

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

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República, e no artigo 6º, inciso VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da 

Lei Complementar n. 75/93, e 

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

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

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da Constituição da 

República); 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão do expediente finaliza na presente data, sem que tenham sido concluídas as diligências 

necessárias à instrução do feito uma vez que foram expedidos os ofícios n. 325 e 326/2017-MRSG/PR-AC requisitando providências à Gerência Executiva 

do INSS e à Corregedoria-Geral do INSS, respectivamente; 

RESOLVE converter o presente procedimento em Inquérito Civil, tendo por objeto "Apurar atrasos na realização dos atendimentos 

presenciais agendados nas agências do INSS no Acre", e determinar o seguinte:  

1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 

2. Comunique-se à 1ª CCR da presente conversão, nos termos do art. 6º, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF;  

3. Efetuada a conversão, mantenham-se os autos no Setor Extrajudicial pelo prazo de resposta dos ofícios expedidos; 

4. Após, voltem conclusos. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 8183| 

PORTARIA N° 57, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000133/2017-31 

 

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

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 6º, inciso VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n. 75/93; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição Federal de 1988; 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da Constituição da 

República); 

CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, inclusive por 

meio da propositura das ações cabíveis, nos termos do art. 129, inciso V, da Constituição Federal, a art. 6º, inciso XI, da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do procedimento em epígrafe exauriu sem que tenham sido concluídas todas as 

diligências necessárias à instrução do feito; 

RESOLVE convertê-lo em Inquérito Civil, com o seguinte objeto: “apurar denúncia acerca da tentativa de homicídio contra indígenas 

da etnia Kaxinawá em Santa Rosa do Purus, em razão da condição de indígena”.  

1) Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil. 

2) Comunique-se à E. 6ª CCR da presente conversão, nos termos do art. 6º, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF. 

3) Voltem os autos conclusos.  

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 26302| 

PORTARIA Nº 1, DE 18º DE AGOSTO DE 2017 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais,  

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. 6º, inciso XIV, da LC 75/93); 

CONSIDERANDO, também, que o Ministério Público Eleitoral tem legitimação para propor, perante o juízo competente, visando 

proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo (art. 72, 

parágrafo único, da LC 75/93); 

CONSIDERANDO a importante atuação do Ministério Público no combate a ilícitos eleitorais e na busca da responsabilização 

daqueles que desrespeitarem a legislação eleitoral; 

CONSIDERANDO a denúncia encaminha pelo Centro de Atendimento ao Público do Ministério Público do Estado do Amazonas, 

noticiando supostas irregularidades em relação a convocação de reunião para fins eleitorais.  

CONSIDERANDO, por fim, que a Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, instituiu e regulamentou, no âmbito do Ministério 

Público Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais; 

RESOLVE 

Converter a Notícia de Fato n. 1.13.000.001508/2017-78 em Procedimento Preparatório Eleitoral, objetivando apurar suposta prática 

de abuso de poder no âmbito da Prefeitura de Careiro por motivações políticas, em relação a convocação de reunião com os servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde, realizada no dia 22/07/2017, das 8:00 às 12:00 no auditório do Hotel Concervil, com a finalidade de apoiar o candidato a Governador 

do Estado, Amazonino Mendes. 

 Determino:  

a) ao Setor Eleitoral que promovam as autuações e registros necessários no sistema Único; 

b) publique-se a Portaria e comunique-se à Procuradoria-Geral Eleitoral via sistema Único; 

Como providência preliminar, determino o cumprimento do despacho exarado em 18/08/2017. 

Cumpra-se 

 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 

Procurador Regional Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 27995| 

PORTARIA Nº 3, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais,  

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. 6º, inciso XIV, da LC 75/93); 

CONSIDERANDO, também, que o Ministério Público Eleitoral tem legitimação para propor, perante o juízo competente, visando 

proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo (art. 72, 

parágrafo único, da LC 75/93); 

CONSIDERANDO a importante atuação do Ministério Público no combate a ilícitos eleitorais e na busca da responsabilização 

daqueles que desrespeitarem a legislação eleitoral; 

CONSIDERANDO a denúncia encaminha pelo Centro de Atendimento ao Público do Ministério Público do Estado do Amazonas, 

noticiando supostas irregularidades em relação a convocação de reunião para fins eleitorais.; 

CONSIDERANDO, por fim, que a Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, instituiu e regulamentou, no âmbito do Ministério 

Público Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais; 
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RESOLVE 

Converter a Notícia de Fato n. 1.13.000.001631/2017-99 em Procedimento Preparatório Eleitoral, objetivando apurar suposta prática 

de abuso de poder no âmbito do Governo do Estado do Amazonas, por motivações políticas, em relação a convocação de reunião com os servidores da 

Secretaria de Estado da Educação, com a finalidade de apoiar a candidata ao cargo de Governador do Estado, Rebecca Garcia, em evento ocorrido em 

26/07/17 próximo ao Supermercado Makro. 

Determino:  

a) ao Setor Eleitoral que promovam as autuações e registros necessários no sistema Único; 

b) publique-se a Portaria e comunique-se à Procuradoria-Geral Eleitoral via sistema Único; 

Como providência preliminar, determino o cumprimento do despacho exarado em 24/08/2017. 

Cumpra-se 

 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 

Procurador Regional Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28081| 

PORTARIA Nº 3, DE 9 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações tradicionais e 

indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88; 

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das 

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

CONSIDERANDO que a saúde é direito fundamental do ser humano, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, devendo ser levado em consideração que tal direito basilar não se resume unicamente à ausência de doenças, mas também, ao bem-estar físico, 

mental e social1; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, possuindo caráter não apenas programático, mas também um caráter garantista, principalmente tendo em vista que os 

meios financeiros à sua concretização são emanados da própria sociedade, quando do pagamento de seus impostos2; 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n° 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, estabelecendo, dentre seus objetivos, a promoção desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, 

com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e 

valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições; 

CONSIDERANDO a existência da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, instituída 

pela Portaria n° 2.866, de 2 de dezembro de 2011, fruto do debate com representantes dos movimentos sociais, mas que até o momento obteve poucos 

resultados concretos na melhoria do atendimento a estas populações no âmbito do Estado do Amazonas;  

CONSIDERANDO a recomendação conjunta n° 04/2015, expedida por ocasião da 12ª Edição do Projeto “MPF na Comunidade”, 

ocorrida no Município de Novo Aripuanã/AM, no período de 03/11/2015 a 06/11/2015, referente à precariedade do serviço de assistência básica à saúde 

prestado às comunidades da RDS Juma; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para “apurar a regularidade e qualidade da prestação do serviço de saúde às comunidades 

ribeirinhas de Novo Aripuanã/AM e região, e acompanhar o cumprimento da recomendação conjunta n° 04/2015 expedida por ocasião da 12ª Edição do 

Projeto MPF na Comunidade, referente ao serviço de assistência básica à saúde prestado às comunidades da RDS Juma, pelo Município de Novo 

Aripuanã/AM”. 

Como providências iniciais, DETERMINO:  

I – O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUR para autuação e registro no âmbito da PR/AM; 

II – A comunicação da instauração à 6.ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único, e demais 

medidas de praxe; 

III – A expedição de ofício circular à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde, à SUSAM do 

Governo do Estado do Amazonas e ao Município de Novo Aripuanã/AM para que, no prazo de 20 (vinte) dias:  

a) prestem informações atualizadas acerca do integral cumprimento da recomendação conjunta n° 04/2015, com envio de cópia dos 

documentos que entender pertinentes e, havendo pontos pendentes de efetivação, que informe as ações planejadas para seu cumprimento; 

b) informem quais as medidas adotadas para o atendimento à saúde à população ribeirinha de Novo Aripuanã/AM e região, em 

especial às comunidades da RDS Juma, bem como para efetivação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das 

Águas na região, encaminhando cronograma de atendimentos e medidas adotadas; 

V – Diligencie-se a obtenção de informações atualizadas junto às lideranças da RDS Juma. 

 

FERNANDO MERLOTO SOAVE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28058| 

PORTARIA Nº 28, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 
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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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 

artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 

de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública; 

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

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

CONSIDERANDO a Resolução n° 2, de 9 de novembro de 2016 (com alteração da Res. 02/2016), de lavra do Procurador-Chefe da 

Procuradoria da República no Amazonas que dispõe sobre a divisão de atribuições entre os Procuradores da República no Amazonas, a expansão de mais 

dois ofícios e criação de ofícios ambientais mistos e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 10 da referida resolução, são da atribuição do 1° ofício os procedimentos cíveis relativos 

às matérias ligadas à saúde e à educação; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO o que consta nas investigações do Procedimento Preparatório sob o nº 113.000.000033/2017-01, sobre possível 

irregularidade na estrutura física e demora em agendar as intervenções cirúrgicas realizadas no Hospital Universitário Getúlio Vargas/HUGV; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 53 da RDC ANVISA nº 63/2011, o serviço de saúde deve garantir a disponibilidade dos 

equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda. 

CONSIDERANDO a responsabilidade comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios no cuidado da saúde e da assistência 

pública (art. 23, II, CF/88), tendo em vista as diretrizes estabelecidas nas RDC ANVISA nº 63/2011 e 22/2014. 

RESOLVE:  

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para Apurar irregularidades na estrutura física do Hospital Universitário Getúlio Vargas/HUGV, 

bem como a demora no agendamento de intervenções cirúrgicas na instituição. 

 Destarte, determina: 

a) Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COJUD, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto destacado nesta Portaria em itálico; 

b) Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 

c) Cumpra-se o despacho pendente. 

 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28060| 

PORTARIA Nº 30, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, bem 

como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI 

da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88; 

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das minorias 

e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12, I, da Resolução PR/AM nº 

01/2012; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, competindo à União proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231); 

CONSIDERANDO que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 

usufruto exclusivo dos recursos nela existentes, na forma do art. 231, §2º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO os dados obtidos junto a Frente de Proteção Etnoambiental Cupinapanema que alertam para o alto grau de 

vulnerabilidade que sofrem os indígenas isolados da região que se estende da calha do rio Jatapu (no Estado do Amazonas) até as cabeceiras dos rios 

Oiapoque e Amapari (no Estado do Amapá) sofrem ameças principalmente em virtude das atividades de mineração realizados pela empresa Nassau-

Itautinga;  

CONSIDERANDO as pressões territoriais que estes indígenas isolados vem sofrendo e que a Constituição Federal de 1988 reconhece 

aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231).  

CONSIDERANDO que é necessária a atuação do Ministério Publico Federal no sentido de garantir os direitos territoriais e à 

autodeterminação dos povos indígenas isolados; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para acompanhar as medidas de proteção a índios isolados do rio Jatapu, na fronteira com o 

Estado do Amapá, na região entre as cabeceiras dos rios Oiapoque e Amapari, tendo em vista as ocorrências de exploração mineral e turismo na área. 

Como providências iniciais, DETERMINO:  

I – O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUR para autuação e registro no âmbito da PR/AM; 

II – A comunicação da instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único e à ASCOM, 

como de praxe; 

III – À assessoria do gabinete, que identifique os dados essenciais para fins de autuação, conforme art. 20, §2º, da Portaria PGR nº 

350/2017; 
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IV – Oficiar à CGIIRG/DPT/FUNAI para que informe as medidas de proteção a serem adotas e a regularização fundiária; 

V – Diligencie-se, por e-mail, junto à Frente de Proteção Etnoambiental Cupinapanema e ao servidor Fábio Ribeiro, informações 

sobre novas expedições que deveriam ocorrer em março/2017, bem como seus resultados e eventual avanço quanto à delimitação da área junto a FUNAI. 

 

Fernando Merloto Soave 

Procurador da República 

 

CERTIDÃO 

 

Em cumprimento ao item III, registro as seguintes especificações para fins de autuação: 

 

TIPO DE PROCEDIMENTO Inquérito Civil 

ÁREA DE AUTUAÇÃO Cível – Tutela 

RESUMO 

Acompanhar as medidas de proteção a índios isolados do rio Jatapu, na fronteira com o Estado do 

Amapá, na região entre as cabeceiras dos rios Oiapoque e Amapari, tendo em vista as ocorrências de 

exploração mineral e turismo na área 

PARTES - 

GRUPO TEMÁTICO 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

TEMA Administrativo – Direitos indígenas 

MUNICÍPIO Urucará 

 

ISABELA DO AMARAL SALES 

Assessora Jurídica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 4651| 

PORTARIA Nº 32, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 
 

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

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Art. 127, caput, da Constituição 

Federal de 1988 e Art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (Art. 129, III, 

da Carta Magna e Art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato n° 1.13.000.001494/2017-92, que trata de representação encaminhada a esta Procuradoria em 

razão de notícia veiculada no sítio 'www.portaldoholanda.com.br', referente ao Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões (FESTISOL), que será 

realizado no período de 02 a 05 de setembro de 2017, no Centro Cultural Presidente Lula, pelo município de Tabatinga/AM; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.454/1977 veda a atribuição de nome de pessoa viva a bens públicos; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de algumas diligências, como forma de investigar a existência de bens públicos, 

inclusive logradouros, que possuem nomes de pessoas vivas, além do Centro Cultural Presidente Lula, para adoção das medidas eventualmente cabíveis; 

RESOLVE nos termos do art. 1º, art. 2°, II e art. 4°, §4º, da Resolução n° 87 de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, com redação dada pela Resolução n° 106/2010, do mesmo órgão, estabelecer a conversão desta Notícia de Fato em 

INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, mantendo o mesmo objeto, bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da 

Resolução nº 87/06 do CSMPF, como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, DETERMINO que: 

i) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil, com publicação desta portaria em veículo oficial; 

ii) seja enviada comunicação ao município de Tabatinga/AM questionando a existência de bens públicos, inclusive logradouros, que 

possuem nomes de pessoas vivas, além do Centro Cultural Presidente Lula; 

iii) recebida a resposta do município, encaminhar recomendação ao referido município, adaptada àquela constante às fls. 7/9; 

iv) com a resposta, façam-se os autos conclusos. 
 

PABLO LUZ DE BELTRAND 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28046| 

PORTARIA Nº 33, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, bem 
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como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI 

da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88; 

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das 

comunidades quilombolas, tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 

artigo 12, I, da Resolução PR/AM nº 01/2012; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, competindo à União proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231); 

CONSIDERANDO que o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) é um documento administrativo instituído 

pela Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973, Estatuto do Índio, mas que tem enfrentado um processo de discussão sobre sua aplicação e finalidades, em 

especial dentro da própria FUNAI; 

CONSIDERANDO que, na definição da identidade indígena, nos termos da Convenção nº 169 da OIT c/c o Estatuto do Índio, são 

fundamentais a consciência de pertencimento a uma identidade coletiva e o reconhecimento por determinado grupo étnico considerado indígena, sendo 

considerados como tais nos termos da Convenção aqueles que descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente 

ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam 

todas ou parte de suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas; 

CONSIDERANDO os fatos relatados pelas lideranças do povo Marubo do Vale Javari, quanto ao não reconhecimento de grupo do 

município do Rio Preto da Eva que se identifica como pertencente ao referido povo; 

CONSIDERANDO que um dos membros do grupo que se identifica como Marubo no Rio Preto da Eva, na condição de conselheiro 

de saúde indígena, teria fomentado a criação de óbices no atendimento de moradores da Aldeia Beija-Flor, no mesmo município, fatos apurados nos autos 

nº 1.13.000.001255/2013-17; 

CONSIDERANDO que, segundo os Marubo do Vale do Javari, o referido grupo estaria se utilizando do nome do povo e criando 

situações que comprometem a imagem coletiva e boa fama do povo Marubo; 

CONSIDERANDO que, embora as lideranças tradicionais do Povo Marubo não reconheçam nenhum vínculo de parentesco com o 

grupo do Rio Preto da Eva, estes possuem RANI expedido pela Coordenação Regional da FUNAI de Manaus; 

CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 21/08/2017, por meio de videoconferência transmitida entre a Seção Judiciária do 

Amazonas e a Subseção Judiciária de Tabatinga, com a participação de lideranças e representantes de ambos os grupos, ocasião na qual não se logrou 

acordo; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar possível conflito quanto ao reconhecimento étnico de grupo da comunidade 

Aldeia Beija Flor 3, no município de Rio Preto da Eva, pelo povo Marubo do Vale do Javari. 

Como providências iniciais, DETERMINO: 

I – O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUR para autuação e registro no âmbito da PR/AM; 

II – A comunicação da instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único, e demais 

medidas de praxe; 

III – À assessoria do gabinete, que identifique os dados essenciais para fins de autuação, conforme art. 20, §2º, da Portaria PGR nº 

350/2017; 

IV – Cumpram-se os encaminhamentos determinados na reunião do dia 21/08/2017, monitorando as providências a cargo da CR 

FUNAI Manaus. 

 

FERNANDO MERLOTO SOAVE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 28087| 

PORTARIA Nº 34, DE 28 DE JULHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, representado pelo Procurador Regional Eleitoral que esta subscreve, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

e artigos 6º, inciso XIV, “f”; e 8º, 72, 76 e 77, todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, e: 

CONSIDERANDO que, em razão de solicitação do Exmo Sr. Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 

2205.2016.PGJ.1118632.2016.25509, de 08 de agosto de 2016, foi designado o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza para atuar como Promotor 

Eleitoral da 11ª ZE – Eirunepé/AM, pelo período de 05.08.2016 a 04.08.2018, materializado através da edição da Portaria n.º 32/PRE-AM, de 15 de 

agosto de 2016; 

CONSIDERANDO que o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza atuou como Promotor Eleitoral da 11ª ZE – Eirunepé/AM 

até 18.09.2016, quando então foi dispensado da função eleitoral através da Portaria n.º 40/PRE-AM, de 28 de setembro de 2016, mediante solicitação do 

Exmo Sr. Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 2573.2016.PGJ.1128629.2016.29470, de 20 de setembro de 2016; 

CONSIDERANDO que, em razão da mencionada designação, o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza estava devidamente 

investido na função eleitoral, competindo-lhe atuar em todos os processos e procedimentos eleitorais, judiciais ou extrajudiciais, em boa parte do período 

eleitoral, na comarca de Eirunepé, especialmente na fase dos requerimentos de registros de candidaturas; 

CONSIDERANDO que, ao analisar inúmeros recursos eleitorais oriundos do Juízo Eleitoral da 11ª ZE – Eirunepé/AM, esta 

Procuradoria Regional Eleitoral se deparou com certidões subscritas por servidor do cartório atestando que o processo não fora remetido para apreciação 

do Promotor Eleitoral, face a sua ausência do município; 

CONSIDERANDO que a referida situação foi identificada nos autos dos processos n.º  124-71.2016.6.04.0011, 123-

86.2016.6.04.0011, 121-19.2016.6.04.0011, 120-34.2016.6.04.0011, 211-27.2016.6.04.0011, 187-96.2016.6.04.0011, 209-57.2016.6.04.0011, 206-

05.2016.6.04.0011, dentre outros, em número superior a 50 RRC´s (CD anexo);  

CONSIDERANDO que o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza, em virtude de sua designação como Promotor Eleitoral da 

11ª ZE, percebeu a gratificação pecuniária devida pelo exercício da função eleitoral, sem que tenha havido a devida contraprestação laboral no período 

atinente ao período eleitoral; 
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CONSIDERANDO que, caso comprovado, ao assim proceder, o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza, ao lado de possíveis 

infrações disciplinares, também experimentou eventual enriquecimento sem causa, o que violaria os preceitos legais da moralidade, legalidade e da 

probidade administrativa que devem nortear todo agente público; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por objeto o acompanhamento da situação exposta, 

notadamente as providências a serem adotadas pelos órgãos competentes. 

Autue-se a presente portaria e distribua-se na PRE.  

Publique-se. 

Determino, de imediato, a adoção das seguintes providências: 

a) oficie-se ao TRE/AM, solicitando que informe se foi efetuado pagamento de gratificação pecuniária ao Exmo. Sr. Dr. Álvaro 

Granja Pereira de Souza, no período de 05.08.2016 a 18.09.2016, em decorrência do exercício da função de promotor eleitoral na comarca de 

Eirunepé/AM, bem como o valor dispendido, se positivo; 

b) notifique-se o Sr. Jessé Bastos de Souza, então Chefe de Cartório da 11ª ZE – Eirunepé/AM, para que se manifeste, ainda que por 

escrito, sobre a veracidade do teor das certidões lavradas acerca da ausência do Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza, durante a fase do registro 

de candidatura relativa ao pleito de 2016; 

c) notifique-se o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Granja Pereira de Souza para que se manifeste sobre o teor das certidões lavradas pelo Chefe 

de Cartório da 11ª ZE – Eirunepé/AM, em que este informa que mais de 50 processos de registro de candidatura deixaram de ser encaminhados ao MPE 

devido à ausência do promotor eleitoral do município; 

d) oficie-se ao Procurador-Geral de Justiça para que tome conhecimento da instauração do presente procedimento administrativo, 

devendo, ainda, serem encaminhadas cópias  desta portaria ao Coordenador do CAO-ELEITORAL e ao Corregedor do Ministério Público do Estado do 

Amazonas, para as providências cabíveis. 

Estabeleço a duração do presente procedimento pelo prazo de 01 (um) ano. 

 

VICTOR RICCELY LINS SANTOS 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 41178| 

PORTARIA Nº 9, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

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

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

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

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

75/93; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000524/2017-14, que trata de supostas irregularidades na 

execução do Contrato nº 102/2012, firmado pelo Município de Mata de São João/BA, com recursos oriundos do Ministério das Cidades; 

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

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

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

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

“Apura possíveis irregularidades relacionadas à execução do Contrato nº 102/2012, celebrado entre o Município de Mata de São João 

e a empresa Sativa Engenharia Ltda., no âmbito do Termo de Compromisso nº 233.273/2007, firmado com a Caixa Econômica Federal.”;  

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

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

c) Reitere-se o ofício de fl. 40. 

 

FERNANDO TÚLIO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 41281| 

PORTARIA N° 11, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 8º Ofício do Núcleo de Combate à 

Corrupção – 8ºNCC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 

n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 

n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato n° 1.14.000.002458/2017-

17, e 

CONSIDERANDO o teor de representação, noticiando suposto favorecimento ao Sr. Luiz Antônio Stamatir de Arruda Sampaio por 

parte da Prefeitura de Salvador e da Superintendência do Patrimônio da União na Bahia, que estariam conduzindo de maneira irregular o processo 

04941000721/2016-16, referente a uma marina de propriedade do representante; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter a presente notícia de fato em inquérito civil, com o seguinte tema: “Apurar eventuais atos de improbidade administrativa 

cometidos pelos servidores da SPU-BA na condução do processo 04941000721/2016-16, autuado contra a Salvador Marina – Albérico Romano de Assis 

Júnior - ME”. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 

civil.  

Ademais, a assessoria deste 8° Ofício NCC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 

e com o art. 7º da Resolução CNMP n.° 23/07. 

Após os registros pertinentes, determina a realização das seguintes diligências: 1) Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público 

Estadual, para adoção das providências que entender cabíveis na sua esfera de atribuição, haja vista a notícia de possível ato de improbidade administrativa 

praticado por servidores da Prefeitura de Salvador; 2) Oficie-se à SPU-BA, requisitando manifestar-se a respeito dos fatos, bem como encaminhar cópia 

integral do processo 04941000721/2016-16. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o NUCIVE deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 41362| 

PORTARIA Nº 12, DE 15 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 8º Ofício do Núcleo de Combate à 

Corrupção – 8ºNCC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 

n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 

n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato n° 1.14.000.002316/2017-

41, e 

CONSIDERANDO o teor de representação, noticiando suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo Secretário de Saúde 

do Município de Salvador, Sr. José Antônio Rodrigues Alves, referente ao Contrato n° 042/2014; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter a presente notícia de fato em inquérito civil, com o seguinte tema: “Apurar eventuais atos de improbidade administrativa 

cometidos pelo Secretário de Saúde do Município de Salvador, Sr. José Antônio Rodrigues Alves, na contratação da empresa AIF Brasil Construções 

Ltda ME para construção de unidades de Saúde da Família (Contrato 042/2014), custeado com verbas federais”. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 

civil.  

Ademais, a assessoria deste 8° Ofício NCC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 

e com o art. 7º da Resolução CNMP n.° 23/07. 

Após os registros pertinentes, determina a realização das seguintes diligências: 1) Oficie-se à Secretaria de Saúde do Município de 

Salvador, requisitando informações e documentos referentes ao procedimento licitatório e ao contrato 042/2014; 2) Solicita à ASSPA a realização de 

pesquisa para verificar eventual relação de parentesco entre Frederico Maron Neto, sócio da empresa AIF Brasil Construções Ltda ME, e o prefeito de 

Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o NUCIVE deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 41381| 

PORTARIA Nº 13, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 8º Ofício do Núcleo de Combate à 

Corrupção – 8ºNCC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 

n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 

n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato n° 1.14.000.002284/2017-

84, e 
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CONSIDERANDO a notícia de que os representantes do município de São Francisco do Conde teriam contratado de maneira irregular 

e fraudulenta o Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social – PROVIDA, por meio do Contrato de Gestão de nº 001/2016; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter a presente notícia de fato em inquérito civil, com o seguinte tema: “Apurar eventual ato de improbidade administrativa 

cometido pelo prefeito e pelo vice-prefeito de São Francisco do Conde/BA, consistente na contratação irregular do Instituto de Assistência à Saúde e 

Promoção Social – PROVIDA, por meio do Contrato de Gestão de nº 001/2016”. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 

civil.  

Ademais, a assessoria deste 8° Ofício NCC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 

e com o art. 7º da Resolução CNMP n.° 23/07. 

Após os registros pertinentes, determina a realização das seguintes diligências: 1) Oficie-se à prefeitura de São Francisco do 

Conde/Ba, solicitando-lhe que envie, no prazo de 20 (vinte) dias, cópia integral do Contrato de Gestão nº 001/2016 celebrado entre o município e o 

Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social – PROVIDA, cópia do processo de dispensa de licitação que o justificou (nº 8-2016-2 SESAU), assim 

como dos respectivos processos de pagamento; 

2) Oficie-se à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União solicitando informar se existe fiscalização envolvendo 

os fatos noticiados na representação, cuja cópia, bem como deste despacho, deve seguir em anexo;. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o NUCIVE deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 41413| 

PORTARIA Nº 14, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 8º Ofício do Núcleo de Combate à 

Corrupção – 8ºNCC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 

n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 

n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato n° 1.14.000.002412/2017-

90, e 

CONSIDERANDO a notícia de que houve irregularidades praticadas pelo gestor do município de Cachoeira com verbas federais 

oriundas do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, no ano de 2016; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter a presente notícia de fato em inquérito civil, com o seguinte tema: “apurar malversação de verbas federais oriundas do 

PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), transferidas ao município de Cachoeira no ano de 2016”. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 

civil.  

Ademais, a assessoria deste 8° Ofício NCC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 

e com o art. 7º da Resolução CNMP n.° 23/07. 

Após os registros pertinentes, determina a realização das seguintes diligências:  

1) Oficie-se ao ex-prefeito de Cachoeira, Carlos Menezes Pereira solicitando as informações complementares referentes às verbas do 

PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) transferidas ao município de Cachoeira no ano de 2016, as quais 

se comprometeu a apresentar ao Ministério Público Estadual, conforme consta no Termo de Declaração de fls. 21/28, cuja cópia deve seguir em anexo 

(devendo ser ressaltado o trecho das declarações referente ao PMAQ); 

2) Oficie-se ao Fundo nacional de Saúde requisitando as seguintes informações: 

a) Qual o valor total dos recursos federais transferidos ao município de Cachoeira/Ba, no ano de 2016, para custeio do PMAQ 

(Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica); 

b) Que indique a data em que realizada as transferências, o valor mensal transferido, a identificação da conta-corrente e agência 

bancária receptora dos recursos; 

c) Que informe a data final para apresentação da prestação de contas dos recursos repassados no ano de 2016; 
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d) Por fim, que informe se as contas foram prestadas e, em caso afirmativo, se foram ou não aprovadas.. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o NUCIVE deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 41312| 

PORTARIA Nº 20, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.000.002619/2017-64 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinada, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério 

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

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 promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social, bem como zelar pela probidade administrativa; 

CONSIDERANDO o teor do procedimento em epígrafe, noticiando irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo 

Nacional de Assistência Social – FNAS ao Município de Simões Filho/BA, nos exercícios 2015 e 2016; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados podem indicar, em tese, prática de atos de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante conversão do presente procedimento, com a adoção das 

seguintes providências preliminares: 

1.  Autue-se como Inquérito Civil, com os registros de praxe; 

2. Comunicação da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de 

publicação (art. 6º da Resolução nº 87/06), mediante Sistema Único; 

3. Nomeação dos servidores que estão lotados no 9º OCC desta PR/BA, nos termos do art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, para 

secretariarem o presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independente de compromisso; 

4. Após, cumpram-se as diligências especificadas no despacho instrutório. 

 

ANA PAULA CARNEIRO SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3382| 

PORTARIA Nº 22, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar a 

existência de dez ocupações irregulares na orla da Praia dos Coqueiros, distrito de 

Trancoso, município de Porto Seguro/BA. 

 

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

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

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

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

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

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

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta na NF nº 1.14.010.000135/2017-61; 

RESOLVE: 

I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar a existência de dez ocupações irregulares na orla da Praia 

dos Coqueiros, distrito de Trancoso, município de Porto Seguro/BA. 

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

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 4ªCCR; 

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

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

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

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV - O Cumprimento da seguinte diligência preliminar:  

a) Expeça-se ofício para a SPU, requisitando, no prazo de 20 dias, que se manifeste acerca da representação em anexo, notadamente 

se as edificações estão localizadas em terreno de marinha e/ou acrescido, se as barracas estão regulares perante esse órgão ou se a construção é passível 

de regularização; 
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b) Determino a realização de consulta na ASSPA/RPA, a fim de obter os dados qualitativos e societários dos responsáveis pelas 

barracas; 

c) Após a emissão dos relatórios, determino a expedição de ofício aos proprietários das barracas, requisitando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informações acerca da regularidade da ocupação, se há autorização da SPU; bem como, encaminhe o contrato social da empresa exploradora da 

barraca e indique o responsável pelo empreendimento (dados qualitativos). 

V – Após, nova conclusão. 

 

GABRIEL PIMENTA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3412| 

RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 8 DE AGOSTO DE 2017 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

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

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal expedir recomendações, visando ao 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 nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público Federal, 

dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que, consoante dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal, “a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 3°, caput, da Lei n. 8.666/93); 

CONSIDERANDO que o atingimento satisfatório do interesse coletivo requer de seus administradores zelo e presteza quando do 

manejo da coisa pública; 

CONSIDERANDO que atos displicentes na rotina administrativa, como falhas de publicação e erros em procedimentos licitatórios, 

além de comprometerem os anseios públicos, podem vir a configurar ato ímprobo e até mesmo infração penal, 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA Titular do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Barreiras RECOMENDA 

ao Município de Barreiras/BA que adote as providências necessárias para que todos os procedimentos licitatórios por si instaurados tenham andamento 

célere e sem nenhum vício que os inquine, de modo a garantir que, em virtude da demora na conclusão de futuros procedimentos licitatórios, não sejam 

instaurados novos procedimentos de dispensa de licitação baseados na urgência da contratação. Ademais, RECOMENDA que as publicações passem a 

ser feitas com mais presteza, em homenagem ao princípio da publicidade. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL fixa o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, para prestação das 

informações sobre o acatamento ou não da(s) medida(s) recomendada(s). 

 

JOÃO PAULO LORDELO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 5052| 

DESPACHO Nº 227, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.14.006.000182/2015-11 

 

Cuidam os autos de Inquérito Civil instaurado para apurar suposta ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas 

ao INSS por parte do Município de Cícero Dantas/BA, na gestão de Helânio Calazans de Oliveira. 

Ao que se infere da representação de fls. 04/05, o município de Cícero Dantas, a despeito de ter efetuado o recolhimento das 

contribuições previdenciárias da servidora Maria Veralucia Cardoso Silva, não repassa o valor das referidas contribuições ao INSS desde 2011. 

Requisitadas informações, o ente municipal afirmou que o recolhimento das contribuições previdenciárias da mencionada servidora 

se deu por meio das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs – correspondentes, cujas cópias fez juntar às fls. 35/97. 

A Agência de Previdência Social de Ribeira do Pombal, por sua vez, informou que não foram encontrados dados acerca do 

recolhimento de contribuições previdenciárias a partir do CPF informado, sendo necessária a complementação de informações da servidora em comento. 

Diante do exposto, determino: 

1. Considerando que se encontra expirado o prazo para encerramento das investigações e que se faz necessária uma análise mais 

apurada do feito, a fim de identificar eventuais diligências a serem realizadas para adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis ou mesmo para 

a elaboração de promoção de arquivamento, prorrogue-se o prazo deste inquérito civil por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15, caput, da Resolução 

nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF e da Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público. Registre-se, no “Sistema Único”, a data de encerramento das apurações, considerando a nova prorrogação. 

2) Renove-se o ofício de fl. 23, alterando-o para constar o seguinte teor: 

“O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República infrafirmado, para fins de instrução do Procedimento Preparatório em 

epígrafe, com fulcro no art. 129, inciso VI da Constituição Federal e art. 8º, incisos II e IV da Lei Complementar nº 75/93, REQUISITA, no prazo de 15 

quinze) dias, que informe se há recolhimentos previdenciários efetuados pelo Município de Cícero Dantas/BA em favor de Maria Veralucia Cardoso 

Silva (CPF 342.660.705-00, filha de Rosa Cardoso da Gama e José Anísio da Silva, PIS/PASEP nº 170.60321.92-4) a partir de abril de 2011, 

encaminhando a esta Procuradoria da República os extratos respectivos. 

Por ocasião da resposta, solicita-se fazer referência expressa ao número deste ofício e ao Inquérito Civil acima mencionados.” 
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3. Requisite-se à Secretaria da Receita Federal no município de Ribeira do Pombal/BA que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as 

seguintes informações: 

a) há regularidade do recolhimento de contribuições previdenciárias da servidora Maria Veralucia Cardoso Silva (CPF 342.660.705-

00, filha de Rosa Cardoso da Gama e José Anísio da Silva, PIS/PASEP nº 170.60321.92-4) pelo município de Cícero Dantas, a partir de abril de 2011? 

b) há ações fiscais relativas à ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, praticada pelo mesmo ente municipal? Em 

caso positivo,  encaminhar cópia integral, preferencialmente em mídia eletrônica. 

c) especificar se há créditos tributários decorrentes do não recolhimento de contribuições previdenciárias pelo município de Cícero 

Dantas, a partir do exercício de 2011, que tenham sido submetidos a parcelamento; 

d) outras informações consideradas pertinentes;  

Publique-se o presente despacho, conforme determinado no artigo 15, § 1º, da Resolução CSMPF n.º 87.  

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 7370| 

DESPACHO DE 17 DE AGOSTO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.004.000432/2017-96 

 

Trata-se de notícia de fato autuada a partir de termo de declarações prestado pelo Sr. Edson Lopes Cedraz, representante legal da 

empresa Azevedo Aquino Empreendimentos Ltda. (CNPJ nº 07.196.300/0001-37), noticiando irregularidades supostamente praticadas pela Caixa 

Econômica Federal – CEF. 

Considerando a necessidade de esclarecimentos acerca do quanto informado no termo de declarações, o representado compareceu à 

sede desta PRM no dia 15 de agosto de 2017, oportunidade em que foi realizada a inquirição do Sr. Edson Lopes Cedraz, conforme termo e mídia anexos.  

Na ocasião, o representado esclareceu que no ano de 2010 a empresa Azevedo Aquino Empreendimentos Ltda. celebrou dois contratos 

com a CEF, os quais tinham por objeto a construção do Residencial Maria Luíza (300 unidades habitacionais) e Residencial Novo Caminho (300 unidades 

habitacionais), ambos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Arguiu que no final do ano de 2011, por conta das fortes chuvas na região em que estavam sendo construídos os imóveis, houve 

drástica redução da produtividade, ocorrendo, por consequência, o encolhimento dos repasses contratados, vez que a diminuição na produtividade 

repercutiu nas medições.  

Alegou que ante a redução no faturamento, a empresa optou por requisitar empréstimo junto à CEF, tendo esta sinalizado 

positivamente. Asseverou que, ante a manifestação favorável da instituição financeira, a empresa promoveu acordos com os fornecedores e o sindicato 

dos trabalhadores, visando ao pagamento das débitos no dia 30 de novembro do mesmo ano, o que evitaria a total paralisação das atividades. 

Entretanto, o empréstimo somente foi liberado no dia 26 de dezembro de 2011, o que ocasionou a paralisação das obras, inviabilizando 

o funcionamento da empresa. Asseverou que no período entre a solicitação de empréstimo e sua liberação, a empresa Azevedo viu-se obrigada a desistir 

dos contratos relativos aos empreendimentos Residencial Maria Luíza e Residencial Novo Caminho, destacando que, à época, o primeiro empreendimento 

possuía 95% de percentual de evolução de obra e o segundo empreendimento possuía 54% de percentual de evolução de obra. 

Sustentou, ainda, que o atraso na liberação do empréstimo ocasionou a interrupção das contratações que visavam à construção de 

mais dois empreendimentos, Residencial Professor João Assis e Residencial Everaldino Guimarães, também vinculados ao Programa Minha Casa Minha 

Vida. 

Afirmou que a empresa Azevedo realizou, então, a transferência dos terrenos que seriam utilizados para a construção dos novos 

empreendimentos (Professor João Assis e Everaldino Guimarães) para a empresa Atrium Construções e Empreendimentos Ltda., recebendo, em 

contraprestação, os cheques nº 901052 e nº 900536, nos valores de R$  1.113.048,98 (um milhão, cento e treze mil, quarenta e oito reais e noventa e oito 

centavos) e R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil), respectivamente. 

Prossegue narrando que a empresa Azevedo Aquino apresentou à Caixa Econômica Federal os dois cheques, tendo por objetivo o 

pagamento do empréstimo realizado em favor da empresa, todavia os títulos não foram compensados. Asseverou que a CEF não indicou o motivo da não 

compensação dos cheques. Ressaltou que apesar da não compensação das cártulas, a empresa Atrium iniciou a construção dos empreendimentos.  

Destacou, ainda, que a obra do Residencial Everaldino Guimarães, ainda em andamento, acontece em terreno diverso daquele 

comprado, tendo em vista que a empresa Atrium adquiriu o terreno registrado no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Pojuca/BA sob a 

matrícula nº 2.320, todavia a construção do empreendimento ocorre no terreno sob a matrícula nº 2.259. Ou seja, o Residencial Everaldino Guimarães 

está sendo construído em um terreno invadido, de propriedade da empresa Azevedo Aquino Empreendimentos Ltda. 

Assim, considerando a necessidade de apuração dos fatos, DETERMINO a INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 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. 

À Secretaria para a confecção da Portaria de instauração, a qual deve conter a determinação das seguintes diligências: 

a) Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste sobre os fatos noticiados (encaminhar 

cópia deste despacho), informando, notadamente: 

a.1) sobre a suposta retenção dos cheques nº 901052 e nº 900536, vinculados à conta-corrente 03000388-2, de titularidade da empresa 

Atrium Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ nº 06.316.878/0001-17), esclarecendo o motivo de sua não compensação; 

a.2) acerca da alegação de que o terreno utilizado para a construção do Residencial Everaldino Guimarães, empreendimento ligado 

ao Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Pojuca/BA, estaria sendo realizada em terreno invadido; 

a.3) qual o percentual de evolução da obra do Residencial Everaldino Guimarães e qual o valor do terreno apresentado no projeto. 

b) Junte-se aos autos o termo de inquirição e mídia contendo o registro audiovisual do depoimento.  
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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. 

 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5049| 

PORTARIA Nº 121, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

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

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

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

d) os fatos narrados na Notícia de Fato anexa, autuada com o escopo de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do 

Hospital Público Murilo Aguiar, localizado no município de Camocim/CE; 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil, a partir da NF Nº 1.15.003.000379/2017-04 com o objetivo de delimitar, em toda a sua extensão, os fatos 

narrados, determinando a adoção das seguintes providências: 

1) Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

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

2) Considerando a possível ocorrência de erro médico, encaminhe-se cópia da representação que originou o presente feito à 

Promotoria de Justiça da Comarca de Camocim, haja vista o vínculo funcional municipal dos possíveis responsáveis pelas ilicitudes noticiadas; 

3) Oficie-se ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (NEMS/CE – DENASUS), requisitando informações sobre a 

eventual realização de autoria no Hospital Murilo Aguiar, localizado no Município de Camocim/CE, devendo, em caso positivo, encaminhar cópia do 

respectivo relatório a esta Procuradoria; 

4) Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de Camocim/CE, requisitando a apresentação de manifestação circunstanciada sobre a 

representação que originou o presente feito; 

5) Comunique-se à PFDC a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 43289| 

PORTARIA Nº 313, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

(INQUÉRITO CIVIL) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República 

instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 

Inquérito Civil nº 1.16.000.003354/2016-66 

Autor da Representação: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - FENAPRF  

Possível responsável: GILSON DIAS DA SILVA 

Resumo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 025.493/2013-2. SUPOSTA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS 

QUANTO AOS RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 1.839/2009 - SINCOV 727278/2009 (COM O MINISTÉRIO DO 

TURISMO) E SIAFI 659466. O CONVÊNIO TERIA COMO OBJETO A PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS PARA SENSIBILIZAÇÃO DE PRF'S NO 

ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS SEGMENTOS TURÍSTICOS QUE UTILIZAM AS 

RODOVIAS FEDERAIS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO Nº 701775/2008. ENCAMINHA NOVOS FATOS. REQUER 

EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. 

Determina: 

a) A autuação desta Portaria; 

b) Após, conclusos. 

 

FREDERICO DE CARVALHO PAIVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 43295| 

PORTARIA Nº 314, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

(INQUÉRITO CIVIL) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República 

instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 
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Inquérito Civil nº 1.16.000.003196/2016-44 

Autor da Representação: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL - MPF 

Possível responsável: ANTÔNIO PALOCCI  

Resumo: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reportagens jornalísticas sobre a suposta multiplicação, em vinte vezes, do 

patrimônio do Ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, desde 2006 a 2010, quando era Deputado Federal e dono de empresa de consultoria. Possíveis 

contratos irregulares obtidos por empresas privadas com o Poder Executivo Federal por influência da atividade de consultoria do referido parlamentar. 

DESMEMBRAMENTO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PERPETRADAS NO ÂMBITO DE CONTRATO FIRMADO JUNTO AO ESCRITÓRIO 

DE ADVOCACIA MTB, REFERENTE À FUSÃO ENTRE GRUPO PÃO DE AÇÚCAR E CASAS BAHIA.  

Determina: 

a) A autuação desta Portaria; 

b) Após, conclusos. 

 

FREDERICO DE CARVALHO PAIVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 4824| 

PORTARIA Nº 164, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM ANÁPOLIS/GO, por seu 3° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

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

objeto: “Apurar supostas irregularidades na licitação e execução do Convênio SIAFI 676860, Contrato de Repasse n° 0412713-30, firmados entre a União 

(Ministério do Turismo) e a Prefeitura Municipal de Pirenópolis/GO, com suposto inadimplemento contratual da Lophez Engenharia e Incorporação – 

EIRELI”; 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000402/2017-61 em inquérito civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal; 

(b) cumpra-se as diligências indicadas no despacho que determinou a expedição da presente portaria; 

Registre-se. Cumpra-se. 

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 35573| 

PORTARIA N° 226, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.18.000.004280/2016-19 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA que esta subscreve, em exercício no Ofício de Tutela do Consumidor, Educação, Criança, 

Adolescente, Direitos Sexuais e Reprodutivos e PDD, na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: 

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

artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n°  75/93; Resolução nº 87/06 do 

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

CONSIDERANDO os elementos apurados, até o momento, no procedimento preparatório nº 1.18.000.004280/2016-19, instaurado 

para verificar representação ofertada por Ronan Vieira de Melo Brandão em face dos Correios, onde sustenta o representante que tem havido atrasos 

constantes na entrega de correspondências no Município de Aparecida de Goiânia, bem como que haveria negligência por parte da empresa pública no 

tratamento das reclamações realizadas pelos consumidores; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 

aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

 RESOLVE converter o mencionado procedimento administrativo em Inquérito Civil. 

Na ocasião, DETERMINO: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 

b) envie-se cópia da portaria inaugural, em arquivo no formato digital (PDF) designado “Portaria – 1.18.000.004280/2016-19”, para 

a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República, que deverá inserir o arquivo na página de consumidor e ordem econômica 

(www.prgo.mpf.gov.br) deste órgão ministerial; e 

d) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Publique-se. 

 

MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA 

 Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 035576| 

PORTARIA N° 227, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000481/2017-10 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA que esta subscreve, em exercício no Ofício de Tutela do Consumidor, Educação, Criança, 

Adolescente, Direitos Sexuais e Reprodutivos e PPD, na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: 
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CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n°  75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho 

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

CONSIDERANDO  os elementos apurados, até o momento, no Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000481/2017-10, instaurado 

por ofício encaminhado pela PRDC do Rio Grande do Sul comunicando a respeito da ausência ou baixa percentagem de vagas reservadas às pessoas com 

deficiência pelos Institutos Federais de todo o país. 

CONSIDERANDO que dentre as instituições referidas, incluem-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFG) e o 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano) que, segundo pesquisa realizada por aquele órgão ministerial, não estabelecem a reserva de 

vagas para pessoas com deficiência em seus processos seletivos. 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 

aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

 RESOLVE converter o mencionado procedimento administrativo em Inquérito Civil. 

Na ocasião, DETERMINO: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 

b) envie-se cópia da portaria inaugural, em arquivo no formato digital (PDF) designado “Portaria – 1.18.000.000481/2017-10”, para 

a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República, que deverá inserir o arquivo na página de cidadania (www.prgo.mpf.gov.br) deste órgão 

ministerial; e 

d) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Publique-se. 

 

MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 18361| 

PORTARIA Nº 20, DE 23 DE AGOSTO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.19.000.000541/2016-86 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 129 da 

Constituição Federal, Art. 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, Resolução nº 77, de 14/09/2004, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e 

Considerando o Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação formulada pela Câmara Municipal de Bom 

Jardim/MA, relatando suposto favorecimento da empresa W. DAS M. LOPES ROSA-ME em licitações por parte da Prefeitura Municipal;  

Considerando que a Prefeitura de Bom Jardim/MA, em resposta ao ofício de fl. 48, representada pelo Procurador do Município, 

alegou que houve um erro formal na digitação da publicação do extrato do contrato celebrado com a empresa W. Das M. Lopes Rosa ME, onde constou 

como objeto da dispensa a “contratação de serviços gráficos”, todavia, tal vício foi sanado mediante publicação de errata de edital, indicando o real objeto 

da contratação, qual seja: “aquisição de peças de reposição para veículos das Secretarias deste município” (fls. 50/51) 

Considerando que à fl. 92, do Anexo I, o município anexou cópia do Diário Oficial constando a errata de edital, que só fora publicada 

em 14/04/2016, ou seja, quase 05 meses após a publicação oficial do mencionado contrato e dias após a representação da Câmara Municipal ser 

protocolada neste MPF (fl. 02); 

Considerando que a Prefeitura não atendeu à solicitação de encaminhar a portaria de nomeação de Gilvana Lopes Araújo como chefe 

de gabinete. Todavia, juntou aos autos cópia do procedimento de dispensa de licitação nº 018/2015 (que constitui o Anexo I, dos autos). À fl. 17, do 

anexo, o Projeto Básico da dispensa está especificado como “aquisição de material de consumo tipo peças de reposição para veículos”; 

Considerando que às fls. 53/59, a JUCEMA encaminhou cópia dos atos de constituição e alterações da empresa contratada W. DAS 

M. LOPES ROSA – ME, CNPJ 09.640.946/0001-97, confirmando ser de propriedade de WILLIAN DAS MERCÊS LOPES ROSA; 

Considerando que no extrato de contrato (fl.13), consta que foram destinados recursos do FUNDEB (40%) para a consecução do 

contrato. A referida dispensa de licitação teve como fundamento jurídico a previsão do art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 (situação emergencial) e do Decreto 

Municipal nº 06/2015 (fls. 07/10), que instituiu estado de emergência financeira e administrativa no mencionado Município; 

Considerando que a aquisição de peças para manutenção de veículos não se mostra algo que requeira urgência, a ponto de justificar 

tal contratação direta por parte da Administração Pública. Além disso, não há documentação que comprove a pesquisa ampla de preços para se evitar 

superfaturamentos; 

 Considerando que a Resolução 87 do CSMPF prevê que nos Procedimentos Administrativos, as diligências deverão ser concluídas 

no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caso de motivo justificável (Art. 4º, II); 

Considerando que já transcorreu o prazo de eventual prorrogação; 

RESOLVE CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL, determinando a adoção, 

inicialmente, das seguintes providências: 

a) Em cumprimento à Resolução nº 87/CSMPF: 

a.1) Autuem-se os presentes autos como Inquérito Civil Público, vinculando-o a este 10º ofício de Combate ao Crime e à Improbidade; 

a.2) Registre-se a conversão para ciência da 5ª CCR; 

a.3) Encaminhe-se para publicação no Diário Oficial e no site da PR/MA; 
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b) seja oficiado à Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA (encaminhar cópia da representação), solicitando que encaminhe, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cópia dos documentos comprobatórios de despesas do referido contrato (tais como, notas de empenho, notas fiscais, etc); 

c) seja oficiado ao sr. WILLIAN DAS MERCÊS LOPES ROSA, solicitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

contratação em questão, encaminhando a documentação comprobatória do fornecimento de material e dos pagamentos relativos ao contrato. 

 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 6433| 

PORTARIA Nº 21, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

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

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

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

Considerando a relevância do caso concreto e o interesse social no acompanhamento da demarcação da segunda parte da TI 

Marãiwatsédé; 

RESOLVE: 

a) INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO cujo objeto é: “6ª CCR – Acompanhar a 

demarcação da segunda parte da TI Marãiwatsédé ”; 

b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª CCR, para os fins previstos no art. 9º da Resolução 

CNMP nº 174/2017. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 27444| 

PORTARIA Nº 53, DE 22 DE AGOSTO 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 n.ºs 080, 081 e 082/2017-PGJ, de agosto de 2017, firmados pelo Excelentíssimo Senhor 

Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo no Estado de Mato Grosso, Dr. Hélio Fredolino Faust,  

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 05.09 a 18.12.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Ana Luiza Ávila Peterlini de Souza, 

por motivo de férias.  

Art. 2ª  Designar a promotora de Justiça Roberta Cheregati Sanches para exercer a função de promotora eleitoral perante a 27ª Zona 

Eleitoral, com sede em Juína, no período de 21 a 25.08.2017, em substituição ao titular, promotor de Justiça Osvaldo Moleiro Neto, por motivo de licença 

para tratamento de saúde em pessoa da família.  

Art. 3º Revogar o art. 11 da Portaria PRE/MT/N. 48 de 01 de agosto de 2017, tornando nula, com efeito ex tunc, a designação ali 

contida.   

Art. 4º Retificar o art. 12 da PORTARIA PRE/MT/N. 48, de 01 de agosto de 2017, o qual passa a ter a seguinte redação: 

Designar a promotora de Justiça Carina Sfredo Dalmolin para exercer a função de promotora eleitoral perante a 41ª Zona Eleitoral, 

com sede em Araputanga, no período de 14 a 28.08.2017, em substituição à titular, promotora de Justiça Mariana Batizoco Silva, por motivo de férias. 

Art. 5º 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 - 6442| 

PORTARIA Nº 54, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

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

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

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pela observância dos direitos constitucionalmente assegurados, 

assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção meio ambiente, como preceitua o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando que a CF/88, em seus artigos 23, incisos I, VI e VII, e 225, caput, atribuiu ao poder público (União, Estados e 

Municípios, diretamente ou por meio de órgãos e entidades da administração direta e indireta) e à coletividade o dever de promover a defesa e proteção 

do meio ambiente para as presentes e futuras gerações; 

Considerando as informações constantes na Nota Técnica 0013.000003/2017-86 DITEC/MT/IBAMA indicando que a exploração 

indevida de áreas embargadas é elemento propulsor de ampliação da taxa de desmatamento no estado de Mato Grosso; 

Considerando os indícios de que a burla aos efeitos dos embargos conta com a participação de agentes econômicos e financeiros, os 

quais financiam as atividades agrícolas irregulares ou adquirem os produtos oriundos das áreas embargadas. 
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Considerando a necessidade de cooperação junto ao IBAMA quanto à apuração de tais fatos nos municípios situados área de atribuição 

desta PRM, RESOLVE: 

a) INSTAURAR Inquérito Civil cujo objeto é: “4ª CCR – realização de trabalho em conjunto com o IBAMA para combate à 

exploração ilícita de áreas embargadas em municípios situados na área de atribuição da PRM de Barra do Garças-MT"; 

b) Após os registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único 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. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 27454| 

PORTARIA Nº 54 DE 28 DE AGOSTO 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 083/2017-PGJ, de 22 de agosto de 2017, firmado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral 

de Justiça Administrativo no Estado de Mato Grosso, Dr. Hélio Fredolino Faust,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar o promotor de Justiça Ricardo Augusto Farias Monteiro para exercer a função de promotor eleitoral perante a 03ª 

Zona Eleitoral, sediada na urbe de Rosário Oeste, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

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

Eleitoral, sediada na urbe de Nova Mutum, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 3º Designar a promotora de Justiça Cassia Vicente de Miranda Hondo para exercer a função de promotora eleitoral perante a 14ª 

Zona Eleitoral, sediada na urbe de Jaciara, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 4º Designar o promotor de Justiça Fabio Paulo da Costa Latorraca para exercer a função de promotor eleitoral perante a 18ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de Mirassol D’Oeste, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 5º Designar o promotor de Justiça Deosdete Cruz Junior para exercer a função de promotor eleitoral perante a 20ª Zona Eleitoral, 

sediada na urbe de Várzea Grande, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 6º Designar o promotor de Justiça Washington Eduardo Borrére para exercer a função de promotor eleitoral perante a 23ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de Colíder, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 7º Designar o promotor de Justiça Paulo Alexandre Alba Colucci para exercer a função de promotor eleitoral perante a 25ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de Pontes e Lacerda, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 8º Designar o promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino para exercer a função de promotor eleitoral perante a 29ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de São José do Rio Claro, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 10. Designar o promotor de Justiça Marcelo Domingos Mansour para exercer a função de promotor eleitoral perante a 31ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de Canarana, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 11. Designar o promotor de Justiça Leandro Volochko para exercer a função de promotor eleitoral perante a 34ª Zona Eleitoral, 

sediada na urbe de Chapada dos Guimarães, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 12. Designar o promotor de Justiça Dannilo Preti Vieira para exercer a função de promotor eleitoral perante a 35ª Zona Eleitoral, 

sediada na urbe de Juína, a partir do dia 01.09.2017, pelo período de dois anos. 

Art. 13. Designar o promotor de Justiça Marcio Florestan Berestinas para exercer a função de promotor eleitoral perante a 43ª Zona 

Eleitoral, sediada na urbe de Sorriso, a partir do dia 23.08.2017, pelo período de dois anos. 

 Art. 14. 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 - 27361| 

PORTARIA Nº 85, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República que esta subscreve, 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 

“g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

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

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 

difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), bem como zelar 

pela defesa do meio ambiente (art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “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 a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa 

de interesses indisponíveis; 
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RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.20.000.001280/2017-81 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a 

responsabilização ambiental pelos desmatamentos em polígonos superiores a 60 hectares no estado de Mato Grosso, durante os anos de 2015 e 2016, sob 

coordenação do projeto nacional “Amazônia Protege” da 4ª CCR. 

Comunique-se à Egrégia 4ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução 

nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 27451| 

PORTARIA Nº 280, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 129, 

da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº. 75/93; 

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

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

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

tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal, a LC nº 75/93 e a Resolução nº 174 de 2017 do CNMP incumbem ao Ministério 

Público a função institucional de instaurar processo administrativo para acompanhar e assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição; 

Considerando o exercício funcional na área temática do Patrimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a 

questões federais; 

Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de 

interesses indisponíveis; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de instauração de processo administrativo de acompanhamento, conforme prescreve o art. 

8º, II e IV, da Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017; 

R E S O L V E instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO de acompanhamento para acompanhar as discussões que envolvem 

eventual celebração de acordo no bojo do processo judicial nº 3668-53.2015.4.01.3600, destinado à retomada das obras do modal de transporte VLT. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à egrégia 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 e no art. 

16, § 1º, I, da Resolução nº87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 4472| 

PORTARIA N° 1, DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

inc. III, alínea e, da Lei Complementar n.º 75/93; e no art. 2º, § 4º, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO o art. 231 da Constituição reconhece aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições;  

CONSIDERANDO que a FUNAI tem por missão coordenar o processo de formulação e implementação da política indigenista do 

Estado brasileiro;  

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar as atividades de subsistência aos indígenas da comunidade que reivindica a 

demarcação do tekoha Pyelito Kuê , entre elas a agricultura familiar;  

CONSIDERANDO a notícia de que a comunidade carece de apoio para o desenvolvimento da agricultura, pois não vem recebendo 

a contento os insumos necessários para tanto;  

CONSIDERANDO a necessidade de reunir informações atualizadas para uma melhor compreensão dos fatos;  

R E S O L V E instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar o fornecimento dos insumos 

necessários ao desenvolvimento da agricultura na Terra Indígena Pyelito Kuê, motivo pelo qual determina, desde logo, a adoção das seguintes 

providências:  

1. Autue-se esta Portaria e a cópia do Relatório nº 19/2017 (PRM-NVI-MS- 00003608/2017-cópia) como Procedimento 

Administrativo, procedendo-se aos registros pertinentes e constando na capa dos autos e no “ÚNICO”: 

Classe: Extrajudicial – Procedimento Administrativo (Acompanhamento);  

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva;  

Grupo Temático: 6ª CCR – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais;  

Unidade Responsável pelo Acompanhamento: 1º Ofício;  

Resumo: Acompanhar o regular fornecimento de insumos pelos órgãos públicos para a execução da agricultura na Terra Indígena 

Pyelito Kuê.  

Tema CNMP: 9989 – Direitos Indígenas;  
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Município: Iguatemi-MS  

Grau de Sigilo: Normal.  

Prazo de tramitação: 1 ano.  

2. Comunique-se a Egrégia 6ª Câmara de Coordenação e revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, no prazo 

de 10 dias, via Sistema Único de Informação (Resolução CNMP nº 174/2017, art. 9º, Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal - CSMPF, art. 6º); 

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

CNMP nº 174/2017, art. 9º, Resolução CSMPF n.º 87/2006, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I, e Resolução CNMP n° 23/07, art. 7°, §2°, inc. I); 

4. Publique-se a presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CNMP nº 174/2017, art. 9º, Resolução CSMPF 

n.º 87/2006, art. 16, § 1º, inc. I); 

5. Para secretariar o procedimento, designo os servidores deste gabinete, os quais deverão zelar pelo respeito ao prazo para conclusão 

do presente Procedimento Administrativo; 

6. No mais, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

7. Após, encaminhe-se o procedimento ao corpo técnico deste gabinete para que, como providência inicial, seja minutado ofício à 

Prefeita de Iguatemi-MS e ao responsável pela Agência da AGRAER em Iguatemi-MS, com o seguinte teor: 

“ solicito-lhe que informe se há possibilidade de disponibilizar, dentro dos próximos dias, as máquinas e equipamentos necessários 

para o preparo de solo na área onde atualmente vivem os indígenas de Pyelito Kuê, no município de Iguatemi/MS.  

Ressalto a necessidade e urgência de tal medida, considerando que a comunidade indígena em questão não vem recebendo cestas 

básicas do governo estadual e apresenta o maior índice de desnutrição entre todas as que vivem na região sob atribuição desta Procuradoria da República.”  

 

CAIO VAEZ DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 4468| 

PORTARIA Nº 37, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

no artigo 6º, inc. VII, alínea b, e no art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 1°, inc. VIII e no art. 8°, §1°, da Lei n° 7.347/85; e no artigo 2º, 

da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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 aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que através de Inquérito Civil instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Naviraí aportou nessa 

Procuradoria documentos que indicam irregularidades relativas à gestão de recursos públicos por ocasião da construção do Centro de Convivência do 

Idoso, na cidade de Naviraí/MS; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar outros elementos para subsidiar a atuação ministerial;  

DETERMINO a conversão do presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL, devendo ser tomada as seguintes providências:  

1. Autue-se esta Portaria e o PP nº 1.21.003.000024/2017-18, como INQUÉRITO CIVIL, constando na capa a seguinte ementa: 

“5ª CCR. Apurar a notícia de ocorrência de ato de improbidade administrativa a partir de irregularidades relativas à gestão de recursos 

públicos por ocasião da contratação para realização das obras de construção do Centro de Convivência do Idoso, na cidade de Naviraí, apontadas no 

Relatório de Operações Especiais n. 00190.001994/2012-33, Contrato de Repasse n. 775658/2012/FNAS/CAIXA, vinculado ao FNAS representado pela 

Caixa Econômica Federal”. 

2. Comunique-se à 5ª CCR a respeito do presente ato, no prazo de 10 dias, via Sistema Único de Informação; 

3. Para secretariar o procedimento, designo o servidor HEWANDRO VOLPATTO DE SOUZA, o qual deverá zelar pelo respeito ao 

prazo para conclusão do presente Inquérito Civil;  

4. Sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

5. Diligências constam do despacho n. 664/2017 (fl. 234v). 

6. Providências necessárias, inclusive para fins de publicação.  

 

EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 4469| 

PORTARIA Nº 39, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 127, caput, e no artigo 129, incisos III e V, da Constituição 

Federal; no artigo 6º, inc. VII, alínea b, e no art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 1°, inc. IV e no art. 8°, §1°, da Lei n° 7.347/85; e no 

artigo 2º, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 
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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 documentos juntados aos autos de n. 1.21.003.000104/2017-65 dando conta da existência de construções 

irregulares na APP do Rio Paraná na região conhecida como Porto Izabel, Município de Mundo Novo/MS;  

DETERMINO a conversão do presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL, devendo ser tomada as seguintes providências:  

1. Autue-se esta Portaria e o PP nº 1.21.003.000104/2017-65, como INQUÉRITO CIVIL, constando na capa a seguinte ementa:  

“Apurar a existência de construções irregulares na APP do Rio Paraná, na região conhecida como Porto Izabel, no Município de 

Mundo Novo/MS”. 

2. Comunique-se a Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, no prazo 

de 10 dias, via Sistema Único de Informação; 

3. Para secretariar o procedimento, designo os servidores deste gabinete, os quais deverão zelar pelo respeito ao prazo para conclusão 

do presente Inquérito Civil;  

4. Sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informática, 

5. Por fim, cumpram-se as diligências anotadas no despacho de conversão e apensem-se a esse ICP todos os demais relativos a Porto 

Izabel (construções irregulares).  

6. Com as respostas, voltem os autos conclusos.  

 

EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 21724| 

DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório. Autos n. 1.21.000.001737/2016-30 

 

1. Objeto: 

1.1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar “possível irregularidade no cadastramento de beneficiário do 

programa Bolsa Família, em nome de AIRTON LIMA MENEZES, município de Campo Grande/MS” (f. 17-17v). 

2. Elementos: 

2.1. Às f. 2-3, o representante AIRTON LIMA MENEZES narra ter recebido em sua residência uma notificação encaminhada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) para que realizasse o recadastramento no Cadastro Único, em que pese, alega o representante, 

nunca ter sido beneficiário do ou ter se cadastrado para o programa Bolsa Família  

2.2. Requisitado a se manifestar, o MDSA esclareceu, à f. 19, em resumo, que, face à natureza de mero registro administrativo, a 

inclusão no Cadastro Único não concede, por si só, benefício algum ao cadastrado, apenas subsidiando com informações diversos programas sociais que 

concedem benefícios a pessoas ou famílias selecionadas entre as cadastradas. 

2.3. Acrescentou, ainda, que, atualmente, o Cadastro Único (Decreto n. 6.135/2007) é utilizado por mais de 20 (vinte) programas e 

políticas sociais, as quais se utilizam dos dados constantes do referido cadastro para a gestão de seus programas e serviços, citando, a título de exemplo, 

o programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida. Ademais, às f. 21-26, trouxe os dados do representante constantes no Cadastro Único - os quais 

se coadunam com os dados pessoais informados pelo próprio representante. 

3. Análise: 

3.1. Considerando as informações coligidas junto ao MDSA e tendo em vista o regramento contido no Decreto n. 6.135/2007, mostra-

se absolutamente possível que, sem qualquer prática ilícita ou irregular, passe a figurar no Cadastro Único o registro de um cidadão que não receba 

auxílio especificamente do Bolsa Família, ou que nada receba do Governo Federal, dada a multiplicidade de programas e ações sociais que se valem do 

cadastro em questão. Nesse sentido, basta que, desde a criação do Cadastro Único, em 2007 (há 10 anos, aprox.), o cidadão tenha usufruído ou 

simplesmente pleiteado sua participação em qualquer um dos vários programas sociais mantidos pelo Governo Federal, a exemplo do popular programa 

“Minha Casa, Minha Vida” e do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) – cuja vinculação é facultada ao 

Cadastro Único – dentre vários outros. 

3.2. De modo que não se vislumbra ato de improbidade administrativa ou infração penal a serem apurados. 

4. Providências: 

4.1. Promove-se o arquivamento do Procedimento Preparatório n. 1.21.000.001737/2016-30. 

4.2. Nos termos do Enunciado nº 3 da Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, se possível, 

notifique-se o representante para que tome ciência desta decisão e, caso queira, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, recurso com as respectivas razões. 

4.3. Não havendo recurso, remetam-se os autos à E. 5ª CCR/MPF no prazo de 3 (três) dias, na forma do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 

7.347/1985 (art. 17, § 2º, Res. CSMPF 87/2006). 

4.4. Publique-se (art. 16, § 1º, I, Res. CSMPF 87/2006). 

 

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6462| 

DESPACHO DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

NF 1.22.013.000091/2011-82 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado com o escopo e apurar suposta inadequação do serviço de saúde prestado pelo Município de 

Pouso Alegre/MG. 
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Para fins de relatório remeto às f. 466-472. 

Encontra-se pendente o envio do relatório da fiscalização realizada pelo DENASUS em novembro de 2016 e, ainda, a ação de controle 

programada pela CGU, incluída no Plano Operacional da CGU-R/MG-2016 (f. 509). 

Diante do exposto, esgotado o prazo de tramitação dos autos e restando angariar informações fundamentais à completa elucidação 

dos fatos, determino: 

1. A PRORROGAÇÃO, por mais 01 (um) ano, do presente Inquérito Civil, considerado o esgotamento de seu prazo de finalização, 

devendo-se proceder à publicidade da prorrogação, na forma do §1º do art. 15 da Resolução n.º 87, de 06/04/2010, e à alteração da etiqueta constante da 

capa dos autos, para se fazer constar o novo prazo de finalização; 

2. Que sejam observadas as medidas constantes da instrução normativa nº 11/2016, expedida pela Secretaria Geral; 

3. Elabore-se novo ofício a ser enviado à CGU requisitando informar se há cronograma estabelecido para o envio do relatório referente 

à ação de controle incluída no Plano Operacional CGU-R/MG-2016 referente ao Município de Pouso Alegre; 

4. Acautelem-se os autos até a chegada das informações. Após, conclusos. 

Com as informações, conclusos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 6460| 

DESPACHO DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

NF 1.22.013.000279/2010-40 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar se há atividade de mineração ou outras áreas de sítios arqueológicos pré-colombianos 

localizados nos Municípios de Itajubá, Botelhos, Paraisópolis e Conceição dos Ouros, posto que tais sítios encontram-se em áreas particulares, bem como 

o correto cumprimento dos normativos internos do IPHAN e, se for o caso, quanto ao diagnóstico, realizar prospecção e resgate. 

Encontra-se pendente de resposta o ofício nº 1004/2017 requisitando informações acerca da vistoria no sítio arqueológico que estava 

programada para julho deste ano. 

Diante do exposto, esgotado o prazo de tramitação dos autos e havendo necessidade de aguardar as informações requisitadas para a 

completa elucidação dos fatos, determino: 

1. A PRORROGAÇÃO, por mais 01 (um) ano, do presente Inquérito Civil, considerado o esgotamento de seu prazo de finalização, 

devendo-se proceder à publicidade da prorrogação, na forma do §1º do art. 15 da Resolução n.º 87, de 06/04/2010, e à alteração da etiqueta constante da 

capa dos autos, para se fazer constar o novo prazo de finalização; 

2. Que sejam observadas as medidas constantes da instrução normativa nº 11/2016, expedida pela Secretaria Geral; 

3. Acautelem-se os autos até a chegada das informações. Após, conclusos. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 6512| 

PORTARIA N° 79, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Ref. Notícia de Fato nº 1.23.007.000528/2017-15 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 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 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 é função institucional do Ministério Público da União “zelar pela observância dos princípios constitucionais 

relativos à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária”  (art, 5º, II, c, Lei Complementar n. 75/93); 

CONSIDERANDO o grande número de auto de infrações ambientais que esta procuradoria vem recebendo, noticiando 

desmatamentos ambientais em áreas de assentamento do INCRA; 

CONSIDERANDO a falta de concessão de condições mínimas pelo INCRA, onde muitas vezes os assentamentos nem receberam 

concessão de créditos e incentivos necessários para que os beneficiários do programa se inserissem no mercado produtivo em condições de atender aos 

requisitos legais.  

CONSIDERANDO que muitos autos de infração noticiam como ocupante pessoa diferente da que fora assentada pelo INCRA; 

CONSIDERANDO existência de Termo de Compromisso firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária em 08 de agosto de 2013, visando a regularização socioambiental e a redução dos desmatamentos nos assentamentos 

rurais localizados na Amazônia Legal; 
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a regularização socioambiental dos Projeto de Assentamentos localizados em área 

abrangida pela Procuradoria da República em Tucuruí, tendo como finalidade fazer com que os lotes e o PA estejam regularizados, com inscrição no 

CAR e com as licenças ambientais devidamente expedidas, bem como com a devida revisão ocupacional. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO 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 “acompanhar a regularização socioambiental do Projeto de Assentamento Cupuzal ”; 

1- Após a instauração do Inquérito Civil que seja oficiado para o INCRA para que, no prazo de 15 dias úteis: 

a) apresente a lista de assentamentos considerados prioritários para efeito do Termo de Compromisso firmado com o MPF, anexando-

se cópia do documento, que estejam na jurisdição desta Procuradoria do Município; 

 b) apresente relatório detalhado sobre o andamento da regularização ambiental do PA objeto do inquérito, informando as providências 

adotadas desde a assinatura do Termo de Compromisso e apontando o planejamento realizado para o ano de 2017;  

c) informe se houve a realização do completo levantamento de ocupação no PA objeto do inquérito, a data em que foi feita e as 

medidas adotadas para desocupação de posseiros em situação irregular; 

d) informe se houve a emissão de contratos de concessão de uso (titulação) aos posseiros contemplados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária; 

e) apresente o Plano de Desenvolvimento do Assentamento. 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 4ª 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. 

 

HUGO ELIAS SILVA CHARCHAR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 4919| 

PORTARIA Nº 15, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Portaria MPF/PRM-GUAÍRA. Objeto: Instauração de Procedimento 

Administrativo. Classificação Temática: 4ª CCR/MPF. 

Representante/interessado: UNIÃO e ICMBio 

 

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

constitucionais e legais, e 

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, nos termos do artigo 127 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, principalmente aqueles relativos às ações e aos serviços de 

saúde e à educação, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a teor do artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, e do artigo 5º, inciso 

V, “a”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, 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, especialmente das 

comunidades indígenas, conforme previsto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e na Lei Orgânica do Ministério Público da União (artigo 

5º, III, “e”, artigo 6º, inciso VII, “c”, e artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93); 

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

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 8º da Lei Complementar 

n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento 

de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a tutela de interesse 

individuais indisponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, 

aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil. Conforme dispõe o artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO ao teor do Despacho proferido nos autos do Inquérito Civil n.º 1.25.012.000400/2013-84; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, definindo como objeto: “acompanhar o andamento da Ação Civil 

Pública n.º 5000895-26.2017.4.04.7017, especificamente no que se refere à recuperação dos danos ambientais decorrentes de construção irregular de 

propriedade de Mario Augusto Passos, localizada no interior do Parque Nacional de Ilha Grande (Ilha Ferrari - Guaíra), em área de preservação 

permanente”. 

Para tanto, determina-se: 

a) a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF n.º 11/2016 e do artigo 9º da Resolução n.º 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

b) a comunicação da instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do artigo 6º da 

Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 
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c) a publicação desta Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Expedientes necessários. 

 

DERMEVAL RIBEIRO VIANNA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 4920| 

PORTARIA N.º 26, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Portaria MPF/PRM-GUAÍRA. Objeto: Instauração de Procedimento 

Administrativo. Classificação Temática: 7ª CCR/MPF. 

Representante/interessado: UNIÃO, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e POLÍCIA 

FEDERAL 

 

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

constitucionais e legais, e 

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, nos termos do artigo 127 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, principalmente aqueles relativos às ações e aos serviços de 

saúde e à educação, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a teor do artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, e do artigo 5º, inciso 

V, “a”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, 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, especialmente das 

comunidades indígenas, conforme previsto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e na Lei Orgânica do Ministério Público da União (artigo 

5º, III, “e”, artigo 6º, inciso VII, “c”, e artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93); 

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

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 8º da Lei Complementar 

n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento 

de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a tutela de interesse 

individuais indisponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, 

aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil. Conforme dispõe o artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO ao teor do Despacho proferido nos autos do Inquérito Civil n.º 1.25.012.000005/2013-00; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, definindo como objeto: “acompanhar o andamento da Ação de 

Improbidade n.º 5000222-67.2016.404.7017, ajuizada contra ERICO RICARDO SACONATO, ANTÔNIO LOPES, FABRÍCIO LOPES e de LOPES, 

SACONETO & CIA LTDA, pela prática de atos previstos nos arts. 9º, I, V, VII, X e 11, I e II, da Lei 8.429/92”. 

Para tanto, determina-se: 

a) a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF n.º 11/2016 e do artigo 9º da Resolução n.º 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

b) a comunicação da instauração à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do artigo 6º da 

Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

c) a publicação desta Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Expedientes necessários. 

 

DERMEVAL RIBEIRO VIANNA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 40559| 

PORTARIA N° 36, DE 28 DE AGOSTO 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 os elementos probatórios já carreados ao Procedimento Preparatório nº 1.25.003.002978/2016-27, cujo objeto 

principal é a apuração da existência de dano ambiental; 

b) considerando que expirou o prazo para a tramitação do mencionado Procedimento Preparatório sem que fosse possível realizar-se 

promoção de arquivamento ou a propositura de ação civil pública, havendo a necessidade de continuidade das apurações, visando carrear aos autos mais 

elementos de convicção; 

c) considerando que se afigura contraproducente arquivar o presente procedimento para instaurar outro, diante da necessidade de 

aproveitamento do material probatório carreado a estes autos; 

d) considerando a necessidade de adequação ao disposto no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e artigo 2º, § 7º, da 

Resolução CNMP nº 23/2007, regularizando o curso procedimental; 
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RESOLVE determinar o seguinte: 

1.  Converta-se o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil,  cadastrando-o com o seguinte resumo: 

MEIO AMBIENTE (4ª CCR). OBJETO: Apurar a existência de dano ambiental no âmbito da NOT 41055/E e NOT 41050/E, lavradas 

pelo IBAMA 

REQUERIDO: Pedreira R.A. Ltda. e Wilson Schmitz.  

2. Nomeio os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

3. Após a conversão, retornem os autos conclusos para determinação de novas diligências. 

4. Autue-se, com as anotações de praxe, devendo o IC iniciar pela presente Portaria.  

5. Comunique-se à 4ª CCR.   

6. Providencie-se a publicação da presente Portaria (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e art. 4º, inciso VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007). 

 

DANIELA CASELANI SITTA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 40558| 

PORTARIA N° 37, DE 28 DE AGOSTO 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 os elementos probatórios já carreados ao Procedimento Preparatório nº 1.25.003.003194/2016-16, cujo objeto 

principal é a apuração de irregularidades na cooperativa Frimesa em relação ao condicionamento inadequado de carnes; 

b) considerando que expirou o prazo para a tramitação do mencionado Procedimento Preparatório sem que fosse possível realizar-se 

promoção de arquivamento ou a propositura de ação civil pública, havendo a necessidade de continuidade das apurações, visando carrear aos autos mais 

elementos de convicção; 

c) considerando que se afigura contraproducente arquivar o presente procedimento para instaurar outro, diante da necessidade de 

aproveitamento do material probatório carreado a estes autos; 

d) considerando a necessidade de adequação ao disposto no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e artigo 2º, § 7º, da 

Resolução CNMP nº 23/2007, regularizando o curso procedimental; 

RESOLVE determinar o seguinte: 

1.  Converta-se o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil,  cadastrando-o com o seguinte resumo: 

CONSUMIDOR (3ª CCR). OBJETO: Apurar a violão de normas sanitárias pela empresa frigorífica Frimesa Central de Medianeira. 

REQUERIDO: Frimesa em Medianeira.  

2. Nomeio os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

3. Após a conversão, retornem os autos conclusos para determinação de novas diligências. 

4. Autue-se, com as anotações de praxe, devendo o IC iniciar pela presente Portaria.  

5. Comunique-se à 3ª CCR.   

6. Providencie-se a publicação da presente Portaria (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e art. 4º, inciso VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007). 

 

DANIELA CASELANI SITTA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 33268| 

PORTARIA Nº 26, DE 9 DE AGOSTO DE 2017 

 

EMENTA: NOTÍCIA DE FATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO. 5ª CCR. NOTÍCIA DE FATO Nº 1.26.000.001445/2017-00 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições 

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

n.° 75, de 20 de maio de 1993, e; 

CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato – NF foi instaurada com vistas a apurar a eventual prática de ilícitos nas obras de 

adequação da BR-101 – Trecho Divisa PR/PB, tendo em conta os objetos de apuração dos processos T.C. nº 019.731/2009-3 e T.C. nº 012-997/2011-0, 

vinculados ao Tribunal de Contas da União – TCU; 

CONSIDERANDO que foram detectadas, pelas ações do Tribunal de Contas da União, irregularidades na aplicação de recursos 

federais despendidos nas obras de adequação da BR-101 – Trecho Divisa PR/PB; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa do patrimônio público e da saúde, bem como de outros direitos 

e interesses sociais e difusos; 

CONSIDERANDO ser função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 

proteção do patrimônio público e de outros 

interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO o teor da Resolução n° 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010. 
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CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 

investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 1.26.000.001445/2017-00 EM INQUÉRITO CIVIL, 

DETERMINANDO: 

1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com a Notícia de Fato supracitada, assinalando como objeto do Inquérito Civil: 

“Apurar a eventual prática de ilícitos nas obras de adequação da BR-101 – Trecho Divisa PE/PB, tendo em conta os objetos de apuração dos processos 

T.C. nº 019.731/2009-3 e T.C. nº 012-997/2011-0, vinculados ao Tribunal  de Contas da União – TCU”; 

2) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores; 

3) Comunique-se à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 do CSMPF, 

solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, Resolução no 87 

– CSMPF); 

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 ser realizado o 

acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Cumpra-se. 

 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 3256| 

PORTARIA Nº 29, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n.º 1.26.004.000308/2016-29 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 

75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio público e social e da probidade administrativa, dentre outros; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados de notícia apresentada pelo Ministério Público de Contas de 

Pernambuco, indicando possíveis ilicitudes na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no Município de Orocó/PE, consistente 

na realização de despesas sem o procedimento licitatório devido, entre outras irregularidades relacionadas ao mesmo programa (Acórdão n.º 0193/2015, 

TC n.º 138.80128-4); 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar programa que o governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter 

suplementar; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados, tendo os seguintes dados iniciais: a) objeto – apurar 

irregularidades relativas aos recursos públicos federais provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao Município de Orocó/PE, 

consistente da realização de despesas sem procedimento licitatório devido; b) atribuídas preliminarmente ao ex-prefeito do Município de Orocó/PE. 

Após os registros de praxe, publique-se, reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos, e comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e dos arts. 6º e 16 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF. 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste 1º Ofício, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos autos os 

documentos produzidos pelo presidente do feito ou por sua determinação, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que houver o 

cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata apreciação 

do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado nos autos, datado de 19 de maio de 2017. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 33262| 

PORTARIA Nº 46, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

“Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar esquema de corrupção 

entre empresas de transporte e policiais rodoviários federais, objeto de 

investigação da denominada ‘Operação Boa Viagem’, conduzida pela Polícia 

Federal com apoio institucional da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária 

Federal”. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, com fulcro no art. 129, incisos II, III e 

VI, da Constituição Federal; nos arts. 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; no art. 2.º, inciso I, da Resolução n.o 87 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; e no art. 4.º da Resolução n.o 23 do Conselho Nacional do Ministério Público: 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público Federal 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; 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção de interesses difusos e coletivos, conforme determina o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, sendo-lhe autorizada a requisição de dados, 

informações e documentos, bem como a realização de outras diligências investigatórias (Lei Complementar n.o 75/93, art. 8.°, II); 

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo Disciplinar n.o 08654.003200/2010-11, remetido pela Corregedoria-Geral da 

PRF a esta Procuradoria da República, em que se apurou a responsabilidade dos policiais FRANCISCO FÁBIO PARENTE SARAIVA e DAGOBERTO 

FERNANDES DE ARAÚJO por violação aos arts. 117, inciso IX, e 132, inciso IV, da Lei n.o 8.112/90, tendo em vista suas participações em esquema 

de corrupção  entre empresas de transporte e policiais rodoviários federais lotados na 11.ª SRPRF/PE; 

CONSIDERANDO que se aplicou aos dois a penalidade administrativa de cassação de aposentadoria, com fundamento no art. 132, 

inciso XIII, c/c o 134, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Federais; 

CONSIDERANDO ainda que, efetuada pesquisa de correlatos junto ao Sistema Único, viu-se que os referidos policiais respondem 

junto a outros a diversos processos criminais pelos mesmos fatos objeto do PAD, tendo sido condenados em 2.ª Instância pela prática do delito do art. 

317, § 1.o, do Código Penal, pendendo o julgamento dos recursos excepcionais; 

CONSIDERANDO que as condutas narradas podem configurar ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9.º, 10 e 11 da 

Lei n.o 8.249/92; 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil Público destinado a investigar os fatos acima mencionados, determinando a remessa dessa portaria e dos 

documentos anexos à DTCC para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e devida comunicação a essa mesma Câmara. 

Determino que em seguida os autos do Inquérito Civil Público sejam encaminhados à assessoria deste gabinete para a adoção das 

seguintes diligências: 

a) Junte-se mídia digital (DVD-R) contendo cópia das denúncias que deram origem aos processos criminais supracitados, suas 

sentenças e acórdãos, conforme disposto a seguir 

a.1) a DEN n.o 283/2010, resultante na APE n.o 0001746-09.2007.4.05.8300; a.2) a DEN n.o 284/2010, resultante na APE n.o 

0010053-44.2010.4.05.8300; 

a.3) a DEN n.o 285/2010, resultante na APE n.o 0010054-29.2010.4.05.8300 e, posteriormente, por desmembramento, na de n.o 

0004215-86.2011.4.05.8300. 

Designo a servidora Patricia Serafim Recena, assessora nível II, CC-2, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

Diligencie-se. Cumpra-se. Publique-se. 

 

RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 6309| 

PORTARIA Nº 196, DE 30 DE AGOSTO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

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

d) considerando a necessidade de adoção da providência elencada inciso IV do art. 8º da Resolução n° 174 do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 

Determino a Instauração de Procedimento Administrativo, para “Acompanhar realização de diligências para lastrar o conjunto 

probatório da Ação Penal nº 0000059-15.2017.4.05.8310, promovida em face do ex-prefeito de Ibimirim/PE, ANTÔNIO MARCOS ALEXANDRE, e 

outros, pela prática dos delitos previstos nos art. 319 e 359-C do CP e art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67”. 

Após os registros de praxe, cumpra-se para os fins previstos no art. 9º da Resolução CNMP nº 174 e nos arts. 4º e 7º, § 2º, IV e II, da 

Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, via Sistema Único. 

 

MARCEL BRUGNERA MESQUITA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 64387| 

PORTARIA Nº 1.162, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 736/2017 excluindo a Procuradora da República 

DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA da distribuição de 

todos os feitos no período de 31 de agosto a 05 de setembro de 2017. 

 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando as férias da Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA  marcadas para o 

período de 11 a 20 de setembro de 2017 (Portaria PR-RJ Nº 736/2017, publicada no DMPF-e Nº 104 – Extrajudicial de 06 de julho de 2017, Página 293) 

com 4 dias úteis anteriores sem distribuição, a saber o período de 04 a 08 de setembro de 2017; 

  considerando que a Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA solicitou a marcação 

de folga compensatória por exercício de plantão nos dias 06 e 08 de setembro de 2017, resolve: 
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 Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 736/2017 excluindo a Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA 

TOLEDO PIZA da distribuição de todos os feitos no período de 31 de agosto a 05 de setembro de 2017, referente aos 4 dias anteriores ao período das 

férias. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 64254| 

PORTARIA Nº 436, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 

Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 

4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda, 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 

alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o Procedimento Preparatório nº. 1.30.001.003797/2015-97, 

com o escopo de apurar o regular fornecimento pela União de marcas alternativas do medicamento Imunoglobulina Humana, considerando, para tanto, 

a necessidade da existência de alternativa terapêutica quando verificada hipótese de contraindicação e reações adversas provocadas pelo uso de 

determinadas marcas do referido medicamento, conforme decisão proferida nos respectivos autos pelo NAOP-2ª Região da PFDC. 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências instrutórias complementares, já definidas do feito; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

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

Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.003797/2015-97, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento preparatório que a acompanha como inquérito civil. Após os registros de praxe, 

publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 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. 

 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 22264| 

PORTARIA Nº 25, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 

da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução n. 

106, de 06 de abril de 2010 e da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e; 

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento instaurado, a partir de documentação recebida da 48ª Promotoria de Justiça 

de Natal,  com o objetivo de apurar a falta de material necessário à realização de procedimentos cirúrgicos urológicos no Hospital Universitário Onofre 

Lopes-HUOL; 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito;  

RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório n.  1.28.000.000307/2017-21 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 

seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COJUD, para fins de registro e reautuação; b) fica designado(a) o(a) Técnico(a)  Administrativo(a) 

lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. 

Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e comunique-se esta conversão à PFDC, 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. 

 

VICTOR MANOEL MARIZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 2000| 

PORTARIA Nº 30, DE 29 DE AGOSTO 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 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório n.º 1.28.400.000119/2016-17, destinado a apurar o 

funcionamento de empreendimento de carcinicultura em área de preservação permanente, no Município de Galinhos.  

DETERMINA: 

Converta-se o Procedimento Preparatório n.º 1.28.400.000119/2016-17, 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 conversão 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 4CCR, 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. 

 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 22262| 

PORTARIA Nº 52, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

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

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

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

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

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

e) considerando a necessidade de realização de novas diligências; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o n. 1.28.000.002180/2016-01, em Inquérito Civil Público de igual numeração, 

tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: 

Visa apurar suposta ocupação irregular de bem público, com possíveis invasões sem autorização e construções indevidas em linha 

férrea no município de Nova Cruz/RN. 

Determina, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Populações 

Indígenas e Comunidades Tradicionais, 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. 

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

 

CLARISIER AZEVEDO CAVALCANTE DE MORAIS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2226| 

PORTARIA Nº 11, DE 28 DE AGOSTO DE 2017  

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, 

III, da Constituição da República; artigo 5°, inciso III, “b” e artigo 6ª VII, “b” da Lei Complementar nº 75/1993; e pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 

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

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

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

ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que a Lei n. 8.429/92 dispõe que “Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei (...)”; 

CONSIDERANDO as informações remetidas pela Procuradoria da República no Município de Cachoeira do Sul/RS e as diligências 

ulteriores; 

CONSIDERANDO a necessidade de ser apurada a ocorrência de eventuais atos ímprobos praticados quando da execução das obras 

de reformas realizadas na Companhia de Comando e Serviço (CCSV) e na Seção de Ensino à Distância (SEAD) da Escola de Aperfeiçoamento de 

Sargentos das Armas (EASA), em Cruz Alta/RS, nos anos de 2010 e 2011; 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito civil com o objetivo de “investigar a possível ocorrência de atos ímprobos praticados quando da execução 

das obras de reformas realizadas na Companhia de Comando e Serviço (CCSV) e na Seção de Ensino à Distância (SEAD) da Escola de Aperfeiçoamento 

de Sargentos das Armas (EASA), em Cruz Alta/RS, nos anos de 2010 e 2011”. 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 

DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 

1. Promovam-se as alterações necessárias no sistema de registro da Instituição; 
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2. Cumpra-se o despacho anexo.  

Ciência à 5ª CCR, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006.  

Publique-se. 

 

HENRIQUE FELBER HECK 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 6820| 

PORTARIA Nº 37, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das suas atribuições constitucionais (art. 127 e art. 129 ambos da Constituição 

da República), legais (arts. 5°, 6º, 7°, todos da Lei Complementar n° 75/93) e regulamentares (art. 2º e art. 4º da Resolução CSMPF nº 87/2010), e 

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

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

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos, em especial das comunidades indígenas; e, ainda, defender judicialmente esses direitos (art. 129, II, III e V, da Constituição 

Federal e  arts. 5° III, “a” e “e”, e 6º, VII, “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou, em seus arts. 6º e 196, a saúde como um direito 

fundamental de todos e um dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de atendimento especializado, dentro de uma rede regionalizada e hierarquizada, formatada 

como um sistema único, do qual participam todos os entes da federação: União, Estados, Municípios e Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que consoante o teor do art. 2° da Lei n° 8.080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde, a exemplo de todos os demais atos da Administração Pública, não podem 

desgarrar-se do princípio da eficiência, na linha da diretriz insculpida no art. 37, caput, da Carta Política, devendo primar, entre outros preceitos insertos 

no art. 7º da Lei nº 8.080/90, pela universalidade de acesso, pela integralidade e igualdade de assistência e pela capacidade de resolução em todos os seus 

níveis; 

CONSIDERANDO que a área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante componente da assistência à saúde; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 7 de 24 de fevereiro de 2010, do Ministério da Saúde, estabelece os requisitos mínimos para 

o funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, que institui o Regulamento Técnico 

dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, instituindo a “vaga zero” e estabelecendo as condições para a habilitação e certificação dos médicos 

para atuarem nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 2.077/14, do Conselho Federal de Medicina normatiza o funcionamento dos Serviços 

Hospitalares de Urgência e Emergência, bem como dimensiona a equipe médica desses locais e seu fluxo de trabalho; 

CONSIDERANDO que conforme o art. 14 da Resolução nº 2.077/14, do Conselho Federal de Medicina, o tempo máximo de 

permanência dos pacientes nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência será de até 24h (vinte e quatro horas), após o qual o esse deverá ter alta, 

ser internado ou transferido e que conforme o art. 15 da referida Resolução fica proibida a internação de pacientes nos Serviços Hospitalares de Urgência 

e Emergência; 

CONSIDERANDO que, não obstante a representação aviada pela representante circundar aspectos individuais do caso concreto, 

vislumbra-se o interesse coletivo, mormente a notícia de superlotação do setor de emergência, tempo de permanência dos pacientes e adequado 

funcionamento da unidade de terapia intensiva do referido nosocômio; 

CONSIDERANDO os elementos apurados no Procedimento Preparatório n° 1.29.004.000007/2017-74, que tem por objeto apurar as 

condições do setor de emergência e urgência do Hospital São Vicente de Paulo/RS; 

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

Resolução 87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

RESOLVE: 

I. Converter os presentes autos em Inquérito Civil Público para apurar as condições do setor de emergência do Hospital São Vicente 

de Paulo/RS; 

1. Registro e autuação deste expediente, pelo Setor Jurídico, no sistema Único, como 'Inquérito Civil', vinculado à Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, registrando-se o seu objeto: “Apurar as condições do serviço hospitalar de urgência e emergência do Hospital São 

Vicente de Paulo/RS; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à PFDC, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010, mediante cadastro no Sistema Único que possibilite sua publicação (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 16, §1º, 

I, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

3. Afixação desta Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no Município 

de Passo Fundo(art. 4º, VI, da Resolução CNMP nº 23/2007);  

4. Publicação de cópia desta Portaria no site da PRRS, nos termos do art. 9º, § 9º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

5. Como diligências complementares determino a expedição de ofício à direção do Hospital São Vicente de Paulo requisitando as 

seguintes informações, as quais deverão ser disponibilizadas, necessariamente, em meio digital:  

5.1) estimativa de população de cobertura; 

5.2) quantidade de médicos de plantão (indicando a sua especialidade) no setor de urgência e emergência; 

5.3) número de leitos de observação que o setor de emergência possui; 

5.4) especifique a quantidade de atendimentos diários realizados nos seguintes períodos: 30/11/2014 a 30/12/2014, 30/11/2015 a 

30/12/2015 e 30/11/2016 a 30/12/2016; 

5.5) considerando os períodos acima referidos, quais sejam, 30/11/2014 a 30/12/2014, 30/11/2015 a 30/12/2015 e 30/11/2016 a 

30/12/2016; disponibilize, necessariamente mediante arquivo digital e com formato de planilha, a concatenação dos seguintes dados: a identificação dos 
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pacientes atendidos por data de entrada no setor de emergência, relacionando o tempo de permanência desse no referido setor (horas/dias/meses), 

especificando se houve alta médica ou encaminhamento para internação e/ou transferência; 

5.6) apresentar o programa de educação continuada dos profissionais que atuam no setor de urgência e emergência do hospital; 

5.7) considerando as informações prestadas em 31/05/2017, no item “d” do Relatório Médico, referente ao Of. 832/2017 de 31 de 

maio de 2015, esclareça como funciona a estrutura de suporte para tratamentos intensivos, do setor de emergência, indicando a capacidade de 

atendimentos. 

6. Após, voltem os autos conclusos. 
 

RICARDO GRALHA MASSIA, 

Procurador da República. 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 9086| 

PORTARIA Nº 102, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 
 

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

legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

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

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister, tem o Parquet 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 Lei Fundamental; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou, em seu art. 196, a saúde como um direito de 

todos e um dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços de atendimento especializado; 

CONSIDERANDO que ditas ações e serviços de saúde, organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada na forma de um 

Sistema Único – SUS, financiada com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devem necessariamente primar, entre outros 

preceitos insertos no art. 7º da Lei nº 8.080/90, pela universalidade do acesso, pela integralidade da assistência e pelo direito à informação das pessoas 
assistidas acerca de sua saúde; 

CONSIDERANDO que a mesma Lei nº 8.080/90, em seu art. 6º, inc. I, “d”, inclui, no campo de atuação do SUS, a execução de ações 

de assistência terapêutica integral, a abarcar a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade 

com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado, e a oferta de procedimentos terapêuticos, 
em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, nos termos delineados em seu art. 19-M; 

CONSIDERANDO que aportou, nesta Sede Ministerial, em outubro/2016, Representação, tombada sob o nº 1.29.008.000557/2016-

72, a noticiar que o Hospital Universitário de Santa Maria – HUSM, ao menos desde outubro/2016, estaria privando paciente acometido por Linfoma de 
Hodgkin de informações acerca do protocolo e da periodicidade de seu tratamento naquela entidade nosocomial (fl. 3); 

CONSIDERANDO que, instada a manifestar-se acerca dos fatos (fl. 13/24), a entidade hospitalar, em missiva datada de 9/3/2017 (fl. 

14), rechaçou veementemente a notícia de omissão de informações, mediante relato detalhado do caso clínico do usuário do serviço (fls. 15/17) e cópia 

do seu prontuário médico (Anexo Sigiloso), pontuando, contudo, que estaria enfrentando uma “momentânea falta de equipe médica para a realização de 

transplantes de medula óssea”, pelo que estaria sendo considerada a alternativa de encaminhar o paciente para outro estabelecimento habilitado, fora de 
Santa Maria/RS; 

CONSIDERANDO que, em atendimento à nova provocação parquesiana, dedicada a esclarecer em minúcias a situação reportada da 

falta de equipe médica, com possível suspensão dos serviços de transplantes na região central do Estado (fl. 31), o HUSM asseverou, em 16/6/2017, 

através do Memorando nº 091/2017 – GAS/HUSM (fls. 38/38v), a superação das deficiências anteriormente relatadas, com o ingresso de novos médicos 

para comporem a Equipe de Transplante de Medula Óssea, nomeados pela Portaria nº 066, de 11/4/2017, em substituição àqueles indicados na Portaria 

nº 015, de 20/3/2015, revogada pela similar nº 027, de 9/3/2017, restabelecendo o pronto  funcionamento do serviço que havia ficado suspenso apenas 
entre março/2017 e abril/2017; 

CONSIDERANDO que, no entanto, também chamada a pronunciar-se à luz dos esclarecimentos proemiais trazidos pelo hospital-

escola, a Representante insistiu em sua irresignação, precisamente quanto à falta de referenciamento do paciente para outro nosocômio no período de 

suspensão dos transplantes de medula óssea em Santa Maria/RS (fls. 34/35); 

CONSIDERANDO que, por ora, não se têm maiores informações acerca dos encaminhamentos dados particularmente ao usuário 

nominado na Manifestação inaugural, tampouco sobre o efetivo referenciamento de pacientes a outros serviços no Estado, no interregno compreendido 
entre a revogação da Portaria nº 015, de 20/3/2015, em 9/3/2017, e a edição da Portaria nº 066, em 11/4/2017, com a nova equipe médica; 

CONSIDERANDO que tais dados, a serem angariados junto ao próprio HUSM e à 4ª Coordenadoria Regional de Saúde – 4ª CRS, 
assomam-se imprescindíveis à mais plena e adequada solução da celeuma posta in casu; 

CONSIDERANDO, todavia, que expirou o prazo para tramitação do expediente nº 1.29.008.000557/2016-72, na forma do art. 4º, § 

1º, da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/2010, e do art. 2º, § 6º, da Resolução do Conselho Nacional do 
Ministério Público – CNMP nº 23/2007; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, § 7º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, tendo por objeto “averiguar a denúncia acerca da falta de informação a paciente em tratamento de Linfoma de Hodgkin no Hospital 

Universitário de Santa Maria – HUSM, especialmente quanto ao protocolo de tratamento da doença, bem como em relação à periodicidade desse 

tratamento”, alterando-se a sua classificação temática da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª CCR/MPF para a 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC; 

Para tanto, deverão ser providenciados: 

(1) o registro e a autuação da presente Portaria; 
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(2) a remessa de cópia da Portaria à PFDC, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF 

nº 87/2006, solicitando-se-lhe a sua publicação, de acordo com o art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006; 

(3) a publicação de cópia da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, nos termos do 

art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(4) a fixação da Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Unidade Ministerial no Município de 

Santa Maria/RS, atendendo ao disposto no art. 4º, inc. VI, e no art. 7º, § 2º, incs. I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

(5) ainda, dando-se prosseguimento às perscrutações, a expedição de ofícios: 

(5.1) ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA – HUSM, com cópia da presente Portaria e das fls. 3/3v, 28, 34 e 35, 

solicitando-se-lhe que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da missiva, informe pormenorizadamente e comprove, mediante 

documentação pertinente: 

(a) qual a situação atual do tratamento do paciente identificado na Manifestação vestibular (fls. 3/3v), notadamente após o 

restabelecimento do serviço de transplante de medula óssea, com a edição da Portaria nº 066, em 11/4/2017, compondo a nova equipe médica; 

(b) se, no interregno compreendido entre a revogação da Portaria nº 015, de 20/3/2015, em 9/3/2017, e a edição da Portaria nº 066, 

em 11/4/2017, o aludido paciente e outros usuários do serviço inscritos na fila de transplantes de medula óssea chegaram a ser referenciados a outros 

estabelecimentos de saúde do Estado, remetendo, em caso positivo, a lista nominal de pacientes e os serviços a que direcionados, ou esclarecendo, em 

caso negativo, por que não houve esse referenciamento; 

(c) se o serviço de transplante de medula óssea nesse hospital permanece em pleno funcionamento, conforme informado no  

Memorando nº 091/2017 – GAS/HUSM, de 16/6/2017, trazendo um relatório dos atendimentos prestados e procedimentos realizados desde a edição da 

Portaria nº 066, em 11/4/2017; 

(5.2) à 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE – 4ª CRS, com cópia da presente Portaria e dos documentos de fls. 18/24 

e 37/43, solicitando-se-lhe que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da missiva, informe pormenorizadamente e comprove, mediante 

documentação pertinente: 

(a) quais são os estabelecimentos de saúde atualmente credenciados para a realização de transplante de medula óssea no Estado do 

Rio Grande do Sul; 

(b) se essa Coordenadoria tomou conhecimento de que, no interregno compreendido entre 9/3/2017 e 11/4/2017, o Hospital 

Universitário de Santa Maria – HUSM esteve com o serviço de transplante de medula óssea suspenso por conta de uma “momentânea falta de equipe 

médica”, conforme noticiado nos documentos anexos; 

(c) acaso positiva a resposta ao item “b”: (c.1) quais foram as providências adotadas por essa Coordenadoria para dar assistência e 

assegurar a continuidade do tratamento dos pacientes que estavam sendo atendidos pelo serviço; (c.2) se os usuários do serviço chegaram a ser 

referenciados a outros estabelecimentos de saúde do Estado, remetendo, em caso positivo, a lista nominal de pacientes e os serviços a que direcionados, 

ou esclarecendo, em caso negativo, por que não houve esse referenciamento; 

(d) se, atualmente, o serviço de transplante de medula óssea do HUSM encontra-se em pleno funcionamento, indicando, em caso 

negativo, quais as medidas adotadas para seu pronto restabelecimento. 

 

BRUNA PFAFFENZELLER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 9089| 

PORTARIA Nº 103, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

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

CONSIDERANDO que, no cumprimento desse múnus, tem o Parquet 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 (art. 129, inc. III), de zelar pelo efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental (art. 129, inc. II), bem como de defender os 

direitos e interesses das populações indígenas e tradicionais (art. 129, inc. V); 

CONSIDERANDO que a Constituição Cidadã, rompendo com o paradigma assimilacionista e integracionista vigente até então, 

inaugurou um Estado pluriétnico e multicultural, com a consagração da autodeterminação dos povos (art. 4º, inc. III), da heterogeneidade da população 

como característica da nação brasileira (art. 3º, incs. I e IV) e do reconhecimento de diversos direitos dos povos indígenas, em especial a garantia do 

pleno exercício de seus direitos e manifestações culturais (arts. 215 e 216); 

CONSIDERANDO que o mesmo Diploma, inovando em relação às Cartas anteriores, erigiu explicitamente, em seu art. 1º, inc. III, 

como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, fonte de todos os demais direitos fundamentais, a vedar tratamentos 

degradantes e desumanos (dimensão negativa) e garantir o provimento de condições existenciais mínimas para uma vida sadia (dimensão positiva); 

CONSIDERANDO que o acesso à energia elétrica apresenta-se hoje como um pressuposto para o exercício de uma série de outros 

direitos (como a educação, a saúde e a moradia, por exemplo), inserindo-se não apenas no bojo do direito ao desenvolvimento, consagrado na seara 

internacional, como também no espectro desse postulado maior da dignidade, a ponto de ostentar a estatura de um verdadeiro direito fundamental social, 

ainda que não positivado; 

CONSIDERANDO, que, justamente pela essencialidade da prestação do serviço de energia elétrica, estampada, entre outras 

normativas, no art. 10 da Lei nº 7.783/89, foi instituído pelo Governo Federal, através da Lei nº 10.438/02, o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos, regulamentado pelos Decretos nºs 4.873/03, 7.520/11 e 8.387/14; 

CONSIDERANDO que, dentre as metas do indigitado Programa até o ano de 2018 está a expansão da oferta de energia elétrica e a 

universalização do serviço, com a erradicação da exclusão elétrica, para alcançar muito especialmente projetos de eletrificação em comunidades 

indígenas, inclusive mediante a cobrança de tarifas sociais, na forma da Lei nº 12.212/10; 
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CONSIDERANDO que chegou a esta Procuradoria da República manifestação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI reportando 

as dificuldades enfrentadas junto à concessionária local para o abastecimento regular de energia elétrica das moradias sediadas na Aldeia Kaingang Três 

Soitas; 

CONSIDERANDO que, após diligências in loco empreendidas por este Parquet em novembro/2016, confirmou-se a noticiada 

situação de inadequação, irregularidade e periculosidade das instalações elétricas que circundam e abastecem as residências do aldeamento (fls. 24/25), 

a demandar providências junto à concessionária responsável pela prestação do serviço público de energia; 

CONSIDERANDO que, todavia, desde meados de outubro/2016, estão em curso diversas tratativas voltadas à aquisição de uma área 

específica para realocação voluntária do grupo indígena kaingang, que caminham para um desfecho nos próximos meses, consoante acompanhamento 

devidamente empreendido por este Órgão Ministerial no bojo do Inquérito Civil nº 1.29.008.000257/2014-21; 

CONSIDERANDO que o deslinde da celeuma posta acerca da necessidade de um projeto de eletrificação seguro para a Aldeia 

Kaingang Três Soitas passa, inarredavelmente, pelo aguardo do resultado das articulações em andamento naquele expediente; 

CONSIDERANDO que, no entanto, expirou o prazo para tramitação do apuratório nº 1.29.008.000475/2016-28, na forma do art. 4º, 

§ 1º, da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/2010, e do art. 2º, § 6º, da Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP nº 23/2007; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, § 7º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 6ª CCR/MPF, tendo por objeto “averiguar as 

condições de fornecimento de energia elétrica na Aldeia Kaingang Três Soitas”. 

Para tanto, deverão ser providenciados: 

(1) o registro e a autuação da presente Portaria; 

(2) a remessa de cópia da Portaria à 6ª CCR/MPF, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, solicitando-se-lhe a sua publicação, de acordo com o art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(3) a publicação de cópia da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, nos termos do 

art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(4) a fixação da Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Unidade Ministerial no Município de 

Santa Maria/RS, atendendo ao disposto no art. 4º, inc. VI, e no art. 7º, § 2º, incs. I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

(5) ainda, dando-se prosseguimento às perscrutações: 

(5.1) a juntada aos autos de cópia da Certidão PRM-SMA-RS-00008961/2017; 

(5.2) o sobrestamento do feito até a realização da reunião prevista para realizar-se no bojo do Inquérito Civil nº 1.29.008.000257/2014-

21, trasladando-se a estes autos cópia da Memória/Ata do encontro lá produzida, tão logo ultimada, para apreciação quanto à sua possível repercussão no 

objeto do similar ora instaurado.  

 

BRUNA PFAFFENZELLER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 38800| 

PORTARIA Nº 196, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.000.001940/2016-18 

 

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

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

CONSIDERANDO a representação anexa, que trata sobre possível ocupação irregular de imóveis vinculados a programa de habitação 

popular; 

CONSIDERANDO que os princípios da transparência, do respeito a dignidade do consumidor e da proteção dos direitos econômicos, 

instituídos pelo art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, devem pautar as relações de consumo; 

CONSIDERANDO o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, da Lei n.º 8.078/90); 

CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é função institucional do Ministério Público (art. 

127 da CF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do consumidor e de outros interesses difusos e coletivos, por 

determinação legal (arts. 81 e 82 da Lei n. 8.078/90); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

A Procuradora da República signatária resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para para averiguar a possível ocupação irregular de 

imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial, gerido pela Caixa Econômica Federal, localizado no Residencial Jardim dos Lagos, em 

Guaíba. 

Autue-se. Registre-se. Aguarde-se resposta ao E-mail n. PR-RS-00033313/2017. 

Encaminhe-se a Portaria para publicação no Diário Oficial e no portal do MPF, conforme art. 16, §1º, I, da Resolução n.º 87/CSMPF. 

 

SILVANA MOCELLIN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 39110| 

PORTARIA Nº 197, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Instaura o Inquérito Civil Público nº1.29.000.002528/2017-04 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nas disposições constitucionais e legais, em especial, as previstas no caput 

do artigo 127 e inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o rol de atribuições elencadas na Lei Complementar 

nº 75/93, e 
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CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n.º 1.29.000.002528/2017-04, autuada a fim de 

verificar a prática do transporte com excesso de peso/cargas por empresas sediadas na área de atribuição da PR/RS; 

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, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (art. 5º, I, h, da Lei Complementar nº 

75/93), bem como a defesa do patrimônio público e social (art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 

compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

Resolve o Ministério Público Federal converter, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, o presente 

procedimento em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de verificar a prática do transporte de cargas com excesso de peso pela empresa PEDRACCON 

MINERACAO LTDA (Matriz e Filial 4). 

Publique-se. 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 38887| 

PORTARIA Nº 198, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, titular do 16.º Ofício da Procuradoria 

da República no Rio Grande do Sul – PR/RS, com base em suas atribuições constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), legais (artigo 

8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e regulamentares (artigo 1.º e 

s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e artigo 1.º e s. da Resolução CNMP n.º 23/2007); e, 

CONSIDERANDO que, por meio do Ofício n.º 40000194153, de 18 de julho de 2017, o Diretor de Secretaria da 1.ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4.ª Região - TRF4, de ordem do Desembargador Federal Jorge Antônio Maurique, comunicou que referida Turma deliberou, 

no julgamento da Apelação/Reexame Necessário n.º 5033909-19.2012.4.04.7100, que fosse oficiado ao Ministério Público Federal para que investigue 

a situação envolvendo o correto enquadramento jurídico e tributário das unidades hospitalares que integram o denominado Grupo Hospitalar Conceição 

- GHC e os elevados valores dispendidos pela União em razão dos ônus sucumbenciais, especialmente verba honorária, decorrentes de condenações em 

ações de natureza tributária que, no entendimento manifestado no julgamento, não deveriam existir; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea “b”, da LC n.º 75/1993); e, 

CONSIDERANDO que também são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 

alínea “h”, da LC n.º 75/1993), assim como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea “b”, da LC n.º 75/1993); 

RESOLVE, em face do disposto no inciso II do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no inciso II do artigo 2.º da Resolução 

CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito civil, razão pela qual deverá o Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos da notícia de fato, mantendo-se a numeração desta; e, registrar, na capa dos autos 

e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: “Apurar o correto enquadramento jurídico e tributário das unidades hospitalares que 

integram o GHC e os elevados valores dispendidos pela União em razão dos ônus sucumbenciais decorrentes de condenações em ações de natureza 

tributária envolvendo o GHC"; e, 

2. comunicar a 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do inquérito civil, sobretudo 

para fins de publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União, conforme estabelecido nos artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF 

n.º 87/2010 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

DESIGNA-SE, para secretariar os trabalhos, o analista processual JANQUIEL NETO DA SILVEIRA. 

 

MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 4051| 

PORTARIA Nº 12, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 

75/93; 

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 nesta Procuradoria da República foi instaurado Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000037/2017-52, 

destinado a apurar supostas irregularidades nos valores pagos pelos mutuários dos financiamentos realizados junto à Caixa Econômica Federal no âmbito 

do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para a proteção de interesse difuso ou coletivo e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO, por fim, que o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo referido encontra-se próximo nos termos 

do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/10 do CSMPF – sem que se tenha logrado êxito na obtenção de elementos suficientes para a propositura da respectiva 

ação civil pública ou arquivamento do feito; 
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RESOLVE: 

CONVERTER o Processo Preparatório n. 1.31.001.000037/2017-52, em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 

relacionando-o ao tema do CNMP nº 11811 – Direito do Consumidor/Práticas Abusivas; 

NOMEAR os servidores que estarão lotados no 1º Ofício desta PRM na condição de secretários; 

1. Registre-se e autue-se o presente, acompanhado das peças do Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000037/2017-52; 

2. Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, solicitando-se a publicação de sua íntegra e a notificação da Egrégia 3ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 6º e 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/10. 

 

MURILO RAFAEL CONSTANTINO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 4052| 

PORTARIA Nº 13, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 

75/93; 

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 zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal (art. 129, inc. II, da Carta Magna; art. 5º, inc. V, da Lei Complementar nº 75/1993), fiscalizando a correta 

aplicação e gestão dos recursos públicos; 

CONSIDERANDO que nesta Procuradoria da República foi instaurado Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000018/2017-26, 

destinado a apurar supostas transferências irregulares de lotes rurais objetos do Programa de Assentamento Rural Chico Mendes II em Presidente 

Médici/RO; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para a proteção de interesse difuso ou coletivo e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO, por fim, que o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo referido encontra-se próximo nos termos 

do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/10 do CSMPF – sem que se tenha logrado êxito na obtenção de elementos suficientes para a propositura da respectiva 

ação civil pública ou arquivamento do feito; 

RESOLVE: 

CONVERTER o Processo Preparatório n. 1.31.001.000018/2017-26, em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 

relacionando-o ao tema do CNMP nº 11873 – Política Fundiária e da Reforma Agrária; 

NOMEAR os servidores que estarão lotados no 1º Ofício desta PRM na condição de secretários; 

1. Registre-se e autue-se o presente, acompanhado das peças do Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000018/2017-26; 

2. Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, solicitando-se a publicação de sua íntegra e a notificação da Egrégia 1ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 6º e 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/10. 

 

MURILO RAFAEL CONSTANTINO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 23033| 

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE AGOSTO DE 2017  

 

Procedimento Preparatório nº 1.31.000.000864/2017-56 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar os motivos que ensejaram a suspensão do serviço de 

telefonia fixa, prestado pela empresa OI, no Distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho/RO. 

A representação foi feita pela Srª Graça de Fátima Diniz Quintino Cenci, informando que os Telefones fixos do Distrito de Vista 

Alegre do Abunã não estavam funcionando a mais de 05 (cinco) dias, não estando fazendo de nem recebendo ligações, causando um grande transtorno 

aos comerciantes e moradores, que foram impossibilitados de realizar vendas, uma vez que, as máquinas de cartões não funcionam devido falha na rede 

de telefone da OI, a empresa OI não deu nenhuma resposta a população. 

Foi encaminhado o Ofício nº 1742/2017/MPF/PR-RO/6º OFICIO, ao Gestor da OI-Brasil Telecom. S.A em Rondônia, solicitando 

informações sobre quais os motivos ensejaram a suspensão do serviço de telefonia fixa prestado pela empresa, do Distrito de Vista Alegre do Abunã, 

bem como, se o serviço já foi reestabelecido, em caso negativo informasse quando o serviço voltará a funcionar e se os consumidores foram informados 

de previamente da suspensão, fl.08. 

Em resposta ao Ofício a OI encaminhou o Ofício CT-PA/Resp.Nº 31/2017- Oi/Jur, informando o recebimento do Ofício nº 213/2017, 

da 8ª Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor - Ministério Publico do Estado de Rondônia, com o mesmo objeto na qual foi respondido em 

12/04/2017, em documentos acostados. 

Esclarece que, de igual forma que, em relação ao apontamento acerca do Serviço telefônico fixo comutado-STFC, o distrito de Vista 

Alegre do Abunã é atendido por fibra ótica e possui capacidade para 947 (novecentos e quarenta e sete) terminais, estando com apenas 2699 (duzentos e 

sessenta e nove clientes ativos) instalações. 

Foram realizados verificações e testes, não tendo sido registradas interrupções no ano de 2016 ou 2017, nem irregularidades acintosas 

na prestação do referido serviço na localidade. E em relação a reclamação da Srª. Graça, a oi informou que o terminal (69) 3251 1634 se encontra em 

regular funcionamento, consoante confirmado pela Srª. Maria, em ligação para o número; bem como através do faturamento do mês de maio/2017. Tendo 

um único registro de reclamação no dia 19/04/2017, com reparo realizado no dia 21/04/2017, o motivo da reclamação “linha muda”, sendo constatado 

defeito no aparelho da cliente. Encaminhando, ainda, cópia da fatura da cliente, referente ao mês 06/2017. (fls.09/11). 

Ante ao exposto, entende o Ministério Público Federal que já foram tomadas das as providências cabíveis no presente caso, motivo 

pelo qual, com fundamento nas fl. 09/11, que em resposta ao Ofício nº 1742/2017/MPF/PR-RO, a OI esclarece que não houve registros de interrupção, 
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nem irregularidades do serviço de telefonia na referida localidade nos anos de 2016 ou 2017, de que houve somente uma reclamação no dia 19/04/2017 

e logo após foi constatado que era defeito no aparelho da cliente, com reparo realizado no dia 21/04/2017, sendo prudente promover o ARQUIVAMENTO 

deste Procedimento Preparatório, encaminhando-se à superior apreciação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 

termos do artigo 9°,  §§ 1° a 4°, da Lei nº 7.347/85, para deliberação sobre a homologação. 

Comunique-se o representante fls.04/06, na forma do artigo 17, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

Após as providências de praxe, encaminhem-se os autos à eg. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de homologação da promoção realizada. 

Publique-se, na forma do artigo 16, §1º, I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - 16967| 

PORTARIA Nº 134, DE 11 DE JULHO 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; 

1. Autue-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 prática de ato de improbidade administrativa cometida por Policial Rodoviário Federal. PRF Cauamé/RR. Cópia 

PIC n.º 1.32.000.000467/2015-85” 

  

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.  

 

ÉRICO GOMES DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 38037| 

PORTARIA Nº 408, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 

Designar o Procurador da República Ricardo Martins Baptista, com exercício na Procuradoria da República no Município de 

Blumenau, para atuar, como representante do Ministério Público Federal, em audiências a serem realizadas perante a Justiça Federal em Rio do Sul, no 

dia 30 de agosto de 2017, sem prejuízo de suas atribuições originárias, em razão de licença médica da Dra. Lucyana Marina Pepe Affonso. 

 

ROGER FABRE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 38205| 

PORTARIA Nº 101, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/03/PGJ/PRE, de 28/03/03, 

e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3765, 3766, 3771 e 3773, RESOLVE: 
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FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos 

  

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

80ª/Barra Velha Tehane Tavares Fenner (28 a 31 de agosto) 

2ª/Biguaçu João Carlos Linhares Silveira (29 a 31 de agosto) 

  

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

  

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

80ª/Barra Velha Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro (28 a 31 de agosto) 

2ª/Biguaçu Bartira Soldera Dias (29 a 31 de agosto) 

  

 MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1229| 

PORTARIA Nº 3, DE 1º DE AGOSTO DE 2017 

 

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

conferida pelo art. 129 da Constituição da República: 

Resolve converter o Procedimento Preparatório n.1.34.028.000002/2017-11 em Inquérito Civil visando adotar todas as medidas 

possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de apurar eventual irregularidade no sorteio de unidades habitacionais pela Prefeitura de 

Atibaia/SP (Programa Minha Casa Minha Vida). 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: CLEBER STEVENS GERAGE 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1228| 

PORTARIA Nº 4, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

conferida pelo art. 129 da Constituição da República: 

Resolve, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público instaurar  Inquérito Civil visando adotar todas as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de “averiguar e regularizar 

a prestação de serviço de segurança pública na Rodovia Fernão Dias”. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: União. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: MPF 

Comunique-se à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2292| 

PORTARIA Nº 27, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da 

Constituição da República, e: 

a) considerando as atribuições institucionais constantes nos artigos 5º, inciso IV, 6º, inciso VII, “d”, e 7º, inciso I, da Lei 

Complementar nº 75/1993; 

b) considerando o disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985; 

c) considerando as disposições contidas nos artigos 1º, 2º, inciso I, e 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

d) considerando as disposições contidas nos artigos 1º, 2º, inciso I, 4º, inciso II, e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal; e, 

e) considerando que os presentes autos aguardam análise da informações solicitadas no ofício n.º 037/2017/GAB- 2º Ofício - 

Extrajudicial. 
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Converto o Procedimento Preparatório nº 1.34.029.000003/2017-48 em INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto: “Apurar possível 

aquisição de medicamentos e de materiais hospitalares pela Santa Casa de Misericórdia de Silveiras a preços abusivos e possível entrega pelo fornecedor 

de produtos em quantidade inferior ao contratado.” 

Designo os servidores lotados no 2º Ofício para secretariar o feito. 

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

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

Público Federal. 

Comunique-se a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

ANDRÉ LOPES LASMAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4004| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 6, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Referência: Inquérito Civil n.º 1.34.022.000066/2014-11 

 

Pelo presente instrumento, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

por seu Procurador da República signatário, e o MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 

Nhonhô de Salles, 1130, CEP 17340-000, Barra Bonita, São Paulo, representado pela SRA. CARLA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA, consoante 

carta de preposição anexa, bem como acompanhado pelo Secretário de Negócios Jurídicos, DR. LOURIVAL ARTUR MORI, celebram o presente 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos: 

Considerando que o Inquérito Civil n.º 1.34.022.000066/2014-11 foi instaurado com o objetivo de se expedir recomendação aos 

Municípios afetos à Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, acerca do controle de horário de trabalho de profissionais nos serviços públicos 

de saúde e, de modo especial, de médicos e odontólogos, e acompanhar seu cumprimento; 

Considerando ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços 

de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos e 

tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

Considerando que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei n.º 

8.142/90; 

Considerando ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não são 

atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS) pela ausência ou atraso de médicos; 

Considerando que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha o 

serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público ao 

risco de sua carga horária não ser integralmente desempenhada; 

Considerando que a Lei n.º 12.527/11 dispõe, em seu art. 5º, que “é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que 

será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”; 

 Considerando que a Lei n.º 12.527/11, em seu art. 7º, afirma que o acesso a informação compreende “informação contida em registros 

ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos”, bem como “informação sobre atividades 

exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; 

Considerando que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os horários de atendimento de médicos e odontólogos 

vinculados ao SUS, tanto para contribuir com o controle do cumprimento de tais horários, como também para evitar esperas e filas desnecessárias; 

Considerando que, após a realização de diligências in loco nas unidades de saúde dos municípios que abrangem a área de atribuição 

desta Procuradoria da República, observou-se, sobretudo, (a) “que, nas unidades de saúde que utilizam-se de folhas ou livros para registro manual de 

frequência dos servidores, há o preenchimento rotineiro com o chamado “horário britânico”, ausências de horários de início e término da jornada, 

anotações de dias futuros e o preenchimento tardio da frequência diária”; (b) “que, nos diferentes municípios e nas variadas especialidades médicas, 

encontram-se diversos limites de consultas, gerando atendimentos rápidos e o não cumprimento da jornada por parte dos médicos”; 

Considerando o objeto da Recomendação n.º 3/2015, de 14/08/2015, a saber, recomendar ao MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, 

“que, em relação às unidades públicas municipais de atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: (a) providencie, observadas as regras 

constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados 

ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, 

que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado por todos os profissionais de saúde; e (b) estabeleça rotinas 

destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de trabalho seja devidamente cumprida”; 

Considerando as recomendações ao MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, contidas no Ofício n.º 655/2015, de 03/12/2015, quais 

sejam, (a) instalação de quadros que informem aos usuários, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade 

naquele dia, sua especialidade e o horário de início e de término da jornada de trabalho de cada um deles, em local visível das salas de recepção de todas 

as unidades públicas de saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e 

outras eventualmente existentes; (b) instalação de quadros que informem aos usuários que o registro de frequência dos profissionais de saúde estará 

disponível para consulta de qualquer cidadão (caso não haja disponibilidade de ser realizada a consulta localmente, que se especifique o canal); e (c) 

disponibilização, na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, 

ao Sistema Único de Saúde; 

Considerando que o Relatório Circunstanciado de Diligência Externa n.º 1/2017, de 23/01/2017, apontou, após diligência in loco no 

Município de Barra Bonita, que os gerentes das unidades de saúde não estão sujeitos a controle de ponto, que não existe relógio eletrônico de frequência, 

que nem todas unidades possuem os quadros informativos, e que não há disponibilização das informações na internet; 

Considerando que, diante das informações prestadas pelo MUNICÍPIO DE BARRA BONITA e das constatações apontadas após as 

diligências in loco, não houve o acatamento integral, ou sua manutenção, das recomendações outrora encaminhadas; 

Considerando que o pagamento de vencimentos integrais sem que os servidores cumpram adequadamente a jornada de trabalho 

estabelecida pode caracterizar malversação de recursos públicos e, eventualmente, improbidade administrativa, inclusive por parte de servidor faltoso; 
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Considerando que o descumprimento da jornada de trabalho sem o correspondente registro pode configurar, em tese, crime de 

falsidade ideológica e peculato, além de improbidade administrativa; 

FICA AJUSTADO QUE: 

Cláusula Primeira – O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, no prazo de 90 (noventa) dias, providenciará, observadas as regras 

constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência, por sistema biométrico, de todos os 

servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, inclusive médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem a jornada de trabalho semanal 

legalmente estabelecida; e, caso já haja os equipamentos, adotará as providências necessárias, no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que o registro 

eletrônico de frequência seja corretamente utilizado por todos os profissionais de saúde; 

Parágrafo Primeiro. O disposto e o prazo acima não afastam a responsabilidade pelo cumprimento adequado da jornada de trabalho, 

sendo que deverá haver a devida fiscalização através dos sistemas já existentes; 

Parágrafo Segundo. O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA estabelecerá, no mesmo prazo, caso ainda não haja, meios de 

responsabilizar os servidores que não cumprirem adequadamente a jornada de trabalho estabelecida; 

Cláusula Segunda – O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciará a instalação de quadros que 

informem aos cidadãos, de forma clara, objetiva e padronizada, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele dia, sua 

especialidade, os horários de início e de término da sua jornada de trabalho, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 

inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente existentes. 

O quadro deverá informar também que “o registro de frequência dos profissionais de saúde está disponível para consulta de qualquer cidadão” (caso não 

haja disponibilidade de ser realizada a consulta localmente, que se especifique o canal); 

Parágrafo único. O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA providenciará a atualização das informações nos quadros sempre que houver 

alterações, não excedendo o prazo razoável de 07 (sete) dias; 

Cláusula Terceira – O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, no prazo de 90 (noventa) dias, providenciará a disponibilização, caso 

ainda não haja, no sítio eletrônico oficial do Município, das informações sobre os locais e os horários completos de atendimento dos médicos e 

odontólogos que ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

Parágrafo único. O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA providenciará a atualização das informações na internet sempre que houver 

alterações, não excedendo o prazo razoável de 07 (sete) dias; 

Cláusula Quarta – O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecerá as necessárias rotinas 

administrativas de modo a fiscalizar o cumprimento das cláusulas acima, sob pena de responsabilidade pelas ilegalidades que vierem a ocorrer; 

Cláusula Quinta – O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, no prazo de 30 (trinta) dias, dará ciência do inteiro teor deste Termo de 

Ajustamento de Conduta a todos os servidores envolvidos/afetados pelo presente acordo; 

Cláusula Sexta – Em caso de descumprimento do disposto nas cláusulas primeira a quinta, na forma e nos prazos previstos, o 

MUNICÍPIO DE BARRA BONITA pagará multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por cada atraso/descumprimento, independentemente do cumprimento 

da obrigação principal (art. 21, § 7º, da Resolução n.º 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

Cláusula Sétima  – Este compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de sua celebração (art. 21, § 4º, da Resolução n.º 87, de 

3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

Cláusula Oitava – O presente termo de compromisso terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei 

n.º 7.347/85; 

Cláusula Nona – Esta Procuradoria da República fiscalizará a execução do compromisso de ajustamento em procedimento específico, 

promovendo o arquivamento do correspondente objeto do Inquérito Civil n.º 1.34.022.000066/2014-11, remetendo-o à respectiva Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 17, § 2º, e art. 21, §§ 6º e 8º, da Resolução n.º 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal). 

E, por estarem as partes de acordo, firmam o presente. 

 

MARCOS SALATI 

Procurador da República 

 

CARLA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA 

Representante do Município de Barra Bonita 

 

LOURIVAL ARTUR MORI 

Secretário de Negócios Jurídicos 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - 1396| 

PORTARIA Nº 23, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório: 1.35.003.000084/2017-37 

 

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

e legais; 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, ‘b’, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
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CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório em epígrafe que trata sobre apurar impactos que a redução da vazão defluente 

de Xingó para 550m³/s pode causar na captação do Sistema Integrado Propriá e da Adutora do São Francisco (Adutora de Aracaju) e no abastecimento 

de água correlato. 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 

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

ambos da Lei Complementar 75/93, converter o Procedimento Preparatório nº 1.35.003.000084/2017-37 em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o objetivo de “Apurar impactos que a redução da vazão defluente de Xingó para 

550m³/s pode causar na captação do Sistema Integrado Propriá e da Adutora do São Francisco (Adutora de Aracaju) e no abastecimento de água correlato”. 

TEMÁTICA: Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 

CÂMARA: 4ª CCR 

b) Cientifique-se a egrégia Câmara, remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da 

presente Portaria, para que seja dada a devida publicidade; 

 

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 1395| 

PORTARIA Nº 25, DE 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório: 1.35.003.000008/2017-21 

 

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

e legais; 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, ‘b’, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório em epígrafe que trata sobre  apurar ocupação irregular de área da União em 

ilha do Rio São Francisco localizada em frente ao povoado Mocambo em Porto da Folha/SE, por Leandro dos Santos Melo, com construção de casa de 

taipa e cercados para criar cabra. 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 

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

ambos da Lei Complementar 75/93, converter o Procedimento Preparatório nº 1.35.003.000008/2017-21 em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o objetivo de “Apurar ocupação irregular de área da União em ilha do Rio São 

Francisco localizada em frente ao povoado Mocambo em Porto da Folha/SE, por Leandro dos Santos Melo, com construção de casa de taipa e cercados 

para criar cabra”. 

TEMÁTICA: Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 

CÂMARA: 4ª CCR 

b) Cientifique-se a egrégia Câmara, remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da 

presente Portaria, para que seja dada a devida publicidade; 

 

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12710| 

PORTARIA N° 19, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000619/2017-62; 

CONSIDERANDO relatos de possíveis irregularidades na oferta de vagas de Educação Física (bacharelado), pela Universidade 

Pitágoras Unopar, polo de Paraíso do Tocantins, através do Programa Universidade Para Todos – Prouni; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades no oferecimento de vagas 

do curso de Educação Física (bacharelado), através do Prouni, pela Universidade  Pitágoras Unopar (polo de Paraíso/TO). 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde 

o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª CCR/MPF, remetendo-

lhe cópia deste ato. 
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Em seguida, a assessoria desta PRDC deverá entrar em contato com os pré-selecionados à Bolsa Prouni de fls. 64/65 e 67/69, 

questionando-os se de fato não demostraram interesse na matrícula ao referido curso, perderam o prazo de inscrição ou apresentaram documentação 

incompleta. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12718| 

PORTARIA Nº 20, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.o 1.36.000.000718/2017-44, e 

CONSIDERANDO manifestação de fl. 03, formulada pelo Sr. José de Lima Barbosa, na qual relata que precisa de um dos 

medicamentos ERTAPENEM, MEROPENEM, AMICACINA OU GENTAMICINA, fornecidos somente a pacientes internados no Hospital Geral de 

Palmas; 

CONSIDERANDO os relatos do declarante no sentido de que sua internação “desnecessária” pode ocasionar risco de contaminação 

hospitalar e gerar custos dispensável para os cofres públicos; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades no acesso aos medicamentos 

Ertapenem, Meropenem, Amicacina ou Gentamicina, através da rede pública de saúde.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à PFDC, remetendo-lhe cópia 

deste ato. 

Em seguida, oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde para que preste esclarecimentos sobre os fatos narrados na representação de fl. 

3, delineando: (i) se os medicamentos Ertapenem, Meropenem, Amicacina ou Gentamicina são fornecidos pela Assistência Farmacêutica; (ii) se de fato 

há necessidade de internação para ministrá-los aos pacientes; (iii) se há outra maneira de o paciente receber a medicação sem internação integral; (iv) se 

há outros pacientes com igual demanda (fornecimento dos medicamentos fora do hospital). quanto aos fatos alegados na manifestação de fl. 03. 

Considerando a urgência que o caso demanda, consigno o prazo de 5 (cinco) úteis para fornecimento das informações requisitadas, a 

contar do recebimento do expediente. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12723| 

PORTARIA Nº 21, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000624/2017-75; 

CONSIDERANDO que, segundo a Portaria PGF n.° 684/2016, as defesas judicias de autarquias e fundações públicas pela 

Procuradoria Federal devem ser previamente autorizadas pelos seus dirigentes máximos; 

CONSIDERANDO informações de que, em razão de tal exigência, a Procuradoria Federal no Tocantins tem sido omissa em 

patrocinar a defesa de autarquias e fundações públicas em ações civis públicas, em ações de improbidade e em ações populares; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar a suposta omissão da Procuradoria Federal em 

patrocinar a defesa judicial das autarquias e fundações públicas no Estado do Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde 

o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª CCR/MPF, remetendo-

lhe cópia deste ato. 

Em seguida, oficie-se ao Procurador-Geral da República para que, em colaboração com a instrução do presente feito, nos termos do 

art. 8º, § 4º, da Lei Complementar n.° 75/93, solicite à Advogada-Geral da União: (i) informações sobre o histórico e os motivos para exigência de 
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autorização prévia dos dirigentes máximos das autarquias e fundações públicas para intervenção em Ações Civis Públicas, Ações de Improbidade e Ações 

Populares; e (ii) a lista das autarquias e fundações públicas que possuem normativo próprio, contendo a exigência da autorização mencionada. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12725| 

PORTARIA N° 22, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.° 1.36.000.000631/2017-77; 

CONSIDERANDO que, em representação da Associação Brasileira dos Instrutores de Armamento e Tiro, foi relatada possível 

irregularidade nos prazos de inscrição do Edital n.° 01/2017 do processo seletivo destinado ao credenciamento de instrutores de armamento de tiro; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades no processo seletivo 

destinado ao credenciamento de instrutores de armamento de tiro da Polícia Federal, regido pelo Edital n.° 01/2017. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde 

o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª CCR/MPF, remetendo-

lhe cópia deste ato. 

Em seguida, oficie-se à Polícia Federal, requisitando que esclareça acerca dos fatos alegados na Manifestação n.° 20170045022, fl. 

03. 

Após o cumprimento das diligências, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação.  

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12754| 

PORTARIA Nº 23, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.o 1.36.000.000603/2017-50, e 

CONSIDERANDO informações quanto à suposta ineficiência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT na prestação 

de serviços postais aos seus usuários no Estado do Tocantins;  

CONSIDERANDO a informação de suposto desarrazoado prazo de entrega e falta de informação sobre encomendas internacionais; 

CONSIDERANDO a notícia de que a ETC passa a informação de ter realizado tentativa frustrada de entregar os objetos, contudo 

sem deixar nas caixas de correspondência quaisquer documentações comprobatórias das referidas tentativas.  

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades praticadas pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT na prestação de serviços postais aos seus usuários no Estado do Tocantins;  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 3ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato. 

 Em seguida, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(a) Oficie-se ao representante de fl. 07, encaminhado-lhe cópia da documentação de fl. 10/16, requisitando: (i) que se manifeste, 

querendo, sobre o Ofício nº 00003/2017 – SE/TO; e (ii) que preste informações sobre mercadorias que foram entregues de forma equivocada (se há fotos 

ou registros das mesmas). 
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(b) Oficie-se ao Procon – TO, requisitando que informe se há registros de reclamação semelhante àquela constante da fl. 07 

(encaminhando-lhe cópia da referida).  

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12756| 

PORTARIA Nº 24, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, com fundamento nas disposições constitucionais 

e legais, 

CONSIDERANDO as representações de fls. 04, na qual são apontados supostas irregularidades no município de Poro Nacional/TO 

quanto à falhas no sistema de seleção dos beneficiários do Programa Bolsa Família, bem como a ausência de fiscalização quanto a manutenção de 

beneficiários no programa que não preenchem os requisitos para percepção do auxílio; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar as supostas irregularidades no município de Porto 

Nacional/TO quanto à falhas na fiscalização e no sistema de seleção dos beneficiários do Programa Bolsa Família; 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 5ªCCR, remetendo-lhe cópia deste ato. 

Em seguida: 

(a) realize-se contato com o representante, para que identifique os casos de irregularidades relatados. Após, certifique-se o resultado 

da diligência; 

(b) oficie-se à Prefeitura Municipal de Porto Nacional, para que preste informações pormenorizadas sobre a manifestação denunciada, 

esclarecendo sobre as medidas fiscalizatórias de rotina que estão sendo empregues na verificação de recebimentos indevidos do benefício. 

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria e da manifestação de fl. 04. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12770| 

PORTARIA Nº 52, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000068/2017-37, e 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório autuado com objetivo de  apurar supostas irregularidades relacionadas a não 

instalação de energia elétrica na zona rural de Mateiros/TO, inclusive na comunidade quilombola Boa Esperança.  

CONSIDERANDO as informações contidas no documento de fls. 24/27, sobre o cumprimento da Ação Civil Pública n.º 0004183-

59.2014.4.01.4300 referente à implantação do programa Luz para Todos, especialmente para as comunidades quilombolas no Estado do Tocantins. 

CONSIDERANDO a existência de moradores da comunidade quilombola Boa Esperança, que ainda não foram beneficiados com a 

instalação de energia rural. 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar a demora 

na execução do programa Luz para Todos na zona rural do Município de Mateiros/TO. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 
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2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, a assessoria desta PRDC/TO deverá juntar aos autos cópia do o acompanhamento processual da Ação Civil Pública n.º 

0004183-59.2014.4.01.4300. 

Após, sejam cumpridas as seguintes diligências: 

(a) Considerando o teor do despacho à fl. 26 verso, diligencie-se e junte-se cópia do TAC firmado através da atuação do 2º Ofício; 

(b) Reitere-se a solicitação realizada no bojo da reunião de 05/2017, para que a ENERGISA encaminhe a relação de documentos 

exigidos para o interessado comprovar posse, para fins de ser contemplado no atendimento do Luz para Todos. Encaminhe-se cópia da presente portaria 

e da manifestação à fl. 21. Prazo: 20 (vinte) dias úteis. 

(c) Após resposta da ENERGISA, agende-se reunião com os representantes não quilombolas – já que os quilombolas já estão 

contemplados no TAC supracitado. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12778| 

PORTARIA Nº 53, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000273/2017-01; e 

CONSIDERANDO informações acerca de supostas irregularidades ocorridas na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Projeto de 

Assentamento Manchete, localizado no Município de Marianópolis/TO; 

CONSIDERANDO que, durante a instrução do procedimento preparatório, noticiou-se (fl. 18) suposta existência de destinação ilegal 

de assentamentos,  ocorrência de violência e outras irregularidades;  

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas 
irregularidades relacionadas ao Projeto de Assentamento Manchete, localizado no Munício de Marianópolis/TO.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 
autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, oficie-se ao Incra-TO, reiterando os termos do Ofício n.º 1202/2017/PRTO/PRDC (fl. 13), bem como requisitando um 

relatório detalhado sobre a ocorrência de violência, destinação irregular dos assentamentos e demais problemas constantes do Projeto de Assentamento 
Manchete, localizado no Município de Marianópolis/TO; 

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta portaria.  

Após o cumprimento das diligências ou o decurso do prazo de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para 

deliberação. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12822| 

PORTARIA N° 54, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Notícia de Fato n.° 1.36.000.000475/2017-44; e 
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CONSIDERANDO procedimento preparatório oriundo de declínio de atribuição da Promotoria de Justiça de Novo Acordo-TO, no 

qual é noticiada a oferta irregular de cursos no Município de Novo Acordo-TO pelo Instituto de Educação e Tecnologia – Inet, sediado no Estado da 

Bahia;  

CONSIDERANDO que a Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior – Seres informou que o Inet possui 

autorização para ofertar o curso de licenciatura em Pedagogia, na modalidade presencial, somente no Município de Salvador-BA; 

  

CONSIDERANDO que às fls 13/14 a Seres informou ter 2 (dois) processos de supervisão em face do Inet, e que os referidos estão 

em fase de instrução; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas irregularidades praticadas pelo Instituto de Educação e 

Tecnologia – Inet quanto à oferta de cursos no Estado do Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, a assessoria desta PRDC/TO deverá providenciar as seguintes diligências: 

(i) oficie-se novamente ao Inet requisitando que preste esclarecimentos acerca da regularidade dos cursos de graduação ofertados 

sobre sua titularidade no Estado do Tocantins, especialmente informando se possui convênios com a Fundação Educacional do Norte e Nordeste – 

Frefrenn, para a oferta de cursos de graduação no referido estado, e se esses cursos possuem a devida autorização do MEC; 

(ii) oficie-se novamente à Promotoria de Justiça de Novo Acordo – TO solicitando cópia da ata de reunião que, conforme mencionado 

no despacho de declínio, fora realizada entre o representante do Inet e os alunos na sede desta Promotoria de Justiça; 

(iii) oficie-se novamente à Seres requisitando que informe o andamento das apurações (medidas eventualmente tomadas) quanto à 

regularidade da oferta dos cursos de ensino superior pelo Instituto de Educação e Tecnologia – Inet, conforme mencionado no Memorando nº 

39/2017/CPROC-MP/DISUP/SERES (fl. 13/14), cópia em anexo. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 

autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12832| 

PORTARIA Nº 55, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000151/2016-25: 

CONSIDERANDO informações quanto a possíveis irregularidades relacionadas à Unidade Socioeducativa de Semiliberdade 

Masculina de Palmas/TO, apontadas pela Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte – Aureny IV - Palmas/TO (fl. 01).  

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PROCEDIMENTO PRAPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar possíveis irregularidades 

relacionadas à Unidade Socioeducativa de Semiliberdade Masculina de Palmas/TO.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além de 

afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos 

autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, oficie-se ao Cedeca requisitando que informe se fora realizada  visita à Unidade Socioeducativa de Semiliberdade 

Masculina de Palmas/TO, e, em caso afirmativo, apresentar as informações colhidas. Antes da expedição do ofício, conferir se consta já tal relatório do 

Cedeca nos autos 1.36.000.000436/2015-85, também referenciados na reunião à fl. 72. 
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Caso já não tenha tal providência sido realizada nos autos n. 1.36.000.000436/2015-85, a Secretaria desta PRDC/TO deverá, em 

cumprimento do item (ii) à fl. 73, expedir ofício com cópia do Termo de Reunião de fl. 72/73 à Promotoria da Infância e Juventude, para providências 
que entender cabíveis, inclusive registrando que esta Procuradora se disponibiliza para atuação conjunta.  

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12763| 

PORTARIA Nº 12.752, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 
n.o 1.36.000.000520/2017-61, e 

CONSIDERANDO a Nota Técnica n.° 45 da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda (fl. 
02/11) que noticia supostas irregularidades no mercado de placas veiculares no Estado do Tocantins;  

CONSIDERANDO possível prática de combinação de preços entre os fabricantes de placas e tarjetas veiculares; 

CONSIDERANDO as recomendações feitas pela Secretaria de Acompanhamento Econômico ao Detran/TO;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades no mercado de fabricação 
de placas e tarjetas veiculares no Estado do Tocantins.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 
devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 3ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato. 

Em seguida, oficie-se novamente ao Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins (Detran/TO) requisitando informações sobre: 

(i) o cumprimento da recomendação da SEAE; e (ii) o número de empresas atuais no mercado em questão, inclusive com listagem relacionando 

denominação e CNPJ das empresas.  

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12758| 

PORTARIA Nº 12.757, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 
n.o 1.36.000.001022/2016-54, e 

CONSIDERANDO manifestação de fls. 04, formulada pelo Sr. Gilson Santiago Cabral, na qual relata que no dia de 15 de setembro 

de 2016, deparou com várias dívidas da associação dos chacareiros do Setor Santa Fé com prestadores de serviços e fornecedores de materiais decorrente 

da execução do contrato de financiamento juntado junto à Caixa Econômica Federal; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos do 

Contrato de Financiamento firmado junto à CEF para a Construção de 24 casas populares pela Associação dos Chacareiros do Setor Santa Fé em 

Palmas/TO. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 
devidamente certificado nos autos. 
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Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à PFDC, remetendo-lhe cópia 

deste ato. 

Em seguida, junte-se aos autos os documentos de n.º PR/TO-00010494/2017. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

 Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12805| 

PORTARIA Nº 12.803, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos da Notícia de Fato 

n.o 1.36.000.000565/2017-35, e 

CONSIDERANDO manifestação de fls. 03, formulada pelo Sr. Ildemar Aires Aguiar, na qual relata que por volta das 18 horas, cinco 

pessoas armadas chegaram na fazenda Tucum, em Ipueiras/TO, ameaçando, atirando, e colocando fogo nos barracos e na sede da associação, sem permitir 

que os moradores retirassem seus pertences; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar suposto conflito agrário relacionado à posse da 

Fazenda Tucum, localizada no Município de Ipueiras-TO. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à PFDC, remetendo-lhe cópia 

deste ato. 

Em razão do exposto, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) a assessoria deverá entrar em contato com o representante, para obter informações atualizadas acerca do conflito. Inclusive, deverá 

ser questionado se houve alguma ordem judicial para desocupação, em razão de ação de reintegração de posse, em desfavor do representante e seu grupo. 
Certifique-se a resposta. 

(ii) caso persista o conflito: 

(a) encaminhe-se cópia integral dos autos à Ouvidoria Agrária Regional do Incra-TO para ciência e adoção de providências acerca 
do conflito; 

(b) oficie-se à Delegacia de Repressão a Conflitos agrários para que preste informações atualizados no tema e esclareça se foi tomada 
alguma medida cabível, no que se refere aos conflitos agrários na fazenda Tucum, localizada em Ipueiras-TO; e 

(iii) encaminhe-se cópia dos documentos de fls. 03/06 e 15/66 ao 2º Ofício desta Procuradoria, para adoção de medidas que entender 

pertinentes quanto à questão ambiental envolvendo a Reserva de Proteção do Patrimônio Nacional (RPPN), na fazenda Tucum em Ipueiras-TO.  

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5720| 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 17, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 
 

Procedimento Preparatório nº 1.36.001.000271/2016-12. Interessado: Gerson 

Miranda de Souza 
 

Em atenção ao artigo 10, §1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

dispõe acerca da necessidade de afixação de NOTIFICAÇÃO quando não localizados aqueles que devem ser cientificados das decisões de arquivamento 

proferidas em inquérito civil ou procedimento preparatório, e tendo-se em conta que não foi possível a notificação do representante, devido devolução 

pelos Correios do ENV/PRM-AGA-TO-00001127/2017 com a informação de que o endereço fornecido foi insuficiente para localizar o destinatário, 

endereço este fornecido pelo manifestante no momento da apresentação da denúncia, de ordem do Excelentíssimo Senhor Procurador da República, Eron 

Freire dos Santos, NOTIFICO o representante acima citado, a comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, na sede da Procuradoria da República no Município 

de Araguaína-TO, para tomar ciência da promoção de arquivamento proferida no bojo do Procedimento Preparatório nº 1.36.001.000271/2016-12, e, 

caso queira, apresentar razões escritas ou documentos contra a aludida decisão, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 17, § 3º, da Resolução nº 

87/2010, do CSMPF e artigo 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/1985. 

 

EDUARDO REZENDE FERREIRA 

Assistente Nível II  

Matrícula nº 27.836 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12769| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000151/2016-25  

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades no curso de enfermagem oferecido à distância nas IES: Universidade Anhanguera – Uniderp e Centro Universitário Claretiano, por 

estarem em desacordo com a Resolução CN/CES n. 04/2009, que dispõe a respeito da carga horaria mínima e procedimentos relacionados a integralização 

e duração dos cursos de graduação em enfermagem e outros. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Na instrução, o Centro Universitário Claretiano fora instado a se manifestar sobre o objeto do presente IC (fl. 30).  

4. Precisamente à fl. 42, a referida instituição elucidou que, no Polo da instituição localizado na cidade de Palmas/TO, não existem 

turmas em andamento para o curso de Enfermagem à distância. 

5. A Universidade Anhanguera, também instada a se manifestar (fl. 29) sobre o objeto do IC, não prestou suas informações.  

6. Oficiou-se à Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior (SERES), para que a mesma se manifestasse, em 

resumo, acerca do relatório apresentado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a respeito do credenciamento das IES objeto de investigação 

no presente IC.  

7. Por meio do documento acostado às fls. 85/89, a SERES, em síntese, argumentou que as Universidades e Centros Universitários 

possuem autonomia para criar e extinguir cursos de graduação, sem necessidade de prévia autorização por parte do Poder Público, cabendo a este a 

supervisão, avalização e posterior reconhecimento no prazo de sessenta dias.  

8. Pontuou que a exceção a tal regramento ocorre nos casos dos cursos de Direito, Medicina, Odontologia e Psicologia, para os quais 

exige-se autorização do Poder Público para criação e extinção. 

9. Elucidou, que as Instituições de Ensino Superior (IES), que gozam de autonomia, podem criar cursos na modalidade à distância 

desde que possuam credenciamento específico para tal fim. 

10. Além disso, relatou que instaurou procedimentos para apurar a regularidade da oferta de cursos de Enfermagem na modalidade 

EaD por algumas IES, dentre as quais encontram-se o Centro Universitário Claretiano e a Universidade Anhanguera (Uniderp).  

11. Por todo exposto, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; e 

(ii) oficie-se à Universidade Anhanguera requisitando que informe se possuiu turmas para o curso de Enfermagem no Estado do 

Tocantins, em caso afirmativo pontuar: (a) qual a carga horária teórica, prática e do estágio supervisionado, e, ao final, qual a carga horária total do curso 

de Enfermagem; (c) se há convênios para o estágio supervisionado, se sim, quais; (d) o quantitativo de alunos matriculados, turmas em andamento e de 

alunos que concluem o curso por ano; (e) o número de docentes das aulas práticas; (f) o número de práticas de laboratório e como essas aulas ocorrem; 

(g) em qual período se inicia o estágio supervisionado, onde se dá e o número de professores/tutores por aluno; (h) se há uma biblioteca atualizada para 

estudo, em caso negativo, como os alunos têm acesso ao material de estudo; (i) como está estruturado o laboratório; (j) como se dá o processo de 
avalização dos alunos, bem como o controle de frequência do estudante; e por fim (k) a forma como se dá os encontros com os tutores, dias e horários. 

(iii) oficie-se à Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior (SERES) requisitando que informe, em havendo, 

o resultado do processo de supervisão, referente a oferta de cursos de Enfermagem na modalidade EaD, instaurado em face do Centro Universitário 
Claretiano e da Universidade Anhanguera (Uniderp). 

12. Após o cumprimento das diligências ou o decurso do prazo de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para 
deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12825| 

DESPACHO DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000222/2007-07 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para acompanhar a conclusão e as 

medidas que serão adotadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq para verificar o valor das tarifas praticadas pela Pipes 
Empreendimentos Ltda. no Estado do Tocantins. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 
serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 

comunicada à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

4. Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12821| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 
 

Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000225/2017-12 

 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades relacionadas à ocupação e à 

regularização de parcela do Loteamento São Silvestre - Quinta Etapa - localizado no Município de Palmas-TO 

2. De início, constata-se que o prazo para encerramento do procedimento preparatório está esgotado, mas ainda há diligências a serem 
realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Conforme última diligência contida na portaria que instaurou o procedimento preparatório (fl. 34), oficiou-se à Delegacia de 

Repressão a Conflitos Agrários do Estado do Tocantins, para que prestassem informações quanto às medidas adotadas aos fatos alegados na manifestação 

de fl. 02, conforme ofício de n.º 773/2017/PRTO/PRDC, bem como oficiou-se ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que: (I) à 

luz das informações prestadas no Ofício n. 115/207-SRFA-09, encaminhasse cópia dos procedimentos em que Roberto Muniz Campista solicita 

regularização fundiária, preferencialmente em mídia digital; e (II) informasse a previsão para encerramento da licitação e contratação da empresa que 
realizará a medição do loteamento em questão e outros no Tocantins, bem como cronograma dos trabalhos. 

4. Em resposta (fl. 121), a Delegacia de Repressão a Conflitos Agrários do Estado do Tocantins informou, em síntese, que foi 

solicitado aos servidores da delegacia relatório circunstanciado dos fatos em referência, a ser enregue no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que, até o presente 
momento, não houve encaminhamento do referido relatório. 

5. Em resposta (fls. 69/119), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária informou, em síntese, que não há previsão de 

licitação e contratação da empresa que realizará a medição do Loteamento São Silvestre, a fim de proceder na regularização da área. Ademais, encaminhou 
cópia do processo de regularização fundiária pleiteado pelo Sr. Roberto Muniz Campista. 

6. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no § 1º do art. 4º da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a tramitação deste procedimento preparatório, providência que deverá ser registrada no Sistema 
Único e comunicada ao NAOP – 1ª Região; e 

(ii) oficie-se à Delegacia de Repressão a Conflitos Agrários do Estado do Tocantins, para que encaminhe o relatório circunstanciado 
dos fatos em questão, conforme citado pela Delegada de Repressão a Conflitos Agrários em resposta de fl. 121. 

7. Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia da portaria de instauração do PP e deste despacho. 

8. Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12701| 

DESPACHO DE 28 DE AGOSTO DE 2017 
 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000245/2015-13  
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV –, no Município de Brejinho de Nazaré/TO. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está em vias de esgotar-se. Contudo, ainda restam 
diligências a serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados.  

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 
comunicada à  PDFC.   

4. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

 Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12692| 

DESPACHO DE 28 DE AGOSTO DE 2017 
 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000276/2016-55 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades quanto ao descumprimento de contrato relacionado às obras do Residencial Flores da Amazônia, no Município de Palmas/TO, pela 

Construtora Talismã. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 
serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados.  
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3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 
comunicada à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  

4. Suspenda-se o feito até 30 de outubro de 2017. Após, oficie-se à CEF para que preste informações atualizadas acerca dos relatórios 
apresentados pela construtora em razão do acordo nos autos 3555-02.2016.4.01.4300. Prazo: 20 (vinte) dias úteis. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12775| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000290/2016-59 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar o suposto 

não fornecimento dos medicamentos Glargina Lantus, Lispro Humalog e Glulisina Apidra, pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria de Saúde 

de Palmas/TO e pela União, aos pacientes de Diabetes Mellitus Tipo 1 listados nas sentenças judiciais proferidas nas Ações Civis Públicas n.° 2710-

38.2014.4.01.4300 e n.° 1941-98.2012.4.01.4300. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Desde março deste ano, as famílias dos pacientes listados nas referidas ações têm entrado em contato com esta Procuradoria 

relatando o não fornecimento regular das insulinas.  

4. Constatou-se que, por muito tempo, o Município de Palmas estava fornecendo os medicamentos, e até registrou que os outros entes 

também deveriam cumprir a obrigação judicial, mas, agora, as insulinas especiais estão em falta também no município. 

5. Nesse sentido, cópias das manifestações dos representantes que relatam a falta das insulinas foram enviadas à Procuradoria da 

Regional da República da 1ª Região a qual, imediatamente, peticionou na Ação Civil Pública n.° 2710-38.2014.4.01.4300, que está no Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, requerendo a intimação dos demandados para comprovar o cumprimento da sentença e a fixação de multa por descumprimento (fl. 

192). 

6. Além disso, nos autos em epígrafe, requisitou-se à União, ao Estado do Tocantins e ao Município de Palmas informações sobre o 

fornecimento das referidas insulinas. 

7. A União, por meio da Advocacia da União, informou que adotou todos os procedimentos necessários que estavam ao seu alcance, 

comunicando ao Ministério da Saúde a obrigatoriedade de cumprimento das sentenças (fls. 194/415). 

8. O Estado do Tocantins e o Município de Palmas disseram que os procedimentos licitatórios destinados à compra das insulinas 

ainda estavam em trâmite (fls. 407/415 e 416/417). 

9. Por todo exposto, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(i) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

(ii) junte-se aos autos cópia da movimentação da ACP n.° 2710-38.2014.4.01.4300 no TRF1; 

(iii) encaminhe-se cópia dos documentos às fls. 416/423 à PRR, com referência ao procedimento de acompanhamento da tutela 

coletiva n. 1.01.001.000029/2017-45, para ciência da nova manifestação de descumprimento de sentença e adoção das medidas cabíveis.  

(iv) oficie-se às Secretarias de Saúde de Palmas e do Estado do Tocantins requisitando que informem se concluíram os procedimentos 

de aquisição das insulinas especiais e se estas estão sendo devidamente fornecidas aos pacientes relacionadas às Ações Civis Públicas n.° 2710-

38.2014.4.01.4300 e n.° 1941-98.2012.4.01.4300 

10. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12816| 

DESPACHO DE  29 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000363/2015-21 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado com objetivo de apurar supostas irregularidades praticadas pela ANEEL e ATE XVI 

Transmissora de Energia S/A no processo de implantação da linha de transmissão 500 KV Miracema – Sapeaçu e Subestações Associadas. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 

comunicada à  Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

4. Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12797| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000498/2015-97 

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins com o objetivo de apurar 

irregularidades relacionadas ao não cumprimento, pela Universidade Federal do Tocantins – UFT e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins – IFTO, do decreto n.º 1.867/96. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Visando à instrução dos autos, oficiou-se à UFT e ao IFTO para que implantassem o sistema de ponto eletrônico para controle da 

frequência de seus servidores.  

4. Em resposta à fl. 108, a UFT informou que elaborou um projeto de criação do sistema de ponto eletrônico, e que tal projeto possui 

previsão para término de implantação no ano de 2017. Disse que, concomitantemente ao projeto de implementação, encaminhou à Secretaria de Gestão 

Pública do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão consulta acerca do projeto existente naquela secretaria, que, por sua vez, respondeu que a 

implantação do módulo de frequência se daria por meio do SIGEPE, sistema de gestão de pessoas. 

5. À fl. 122, a UFT, em dezembro de 2016, ratificou as informações prestadas e reafirmou que aguarda o processo de implantação do 

sistema de ponto eletrônico, projeto piloto do Ministério do Planejamento. 

6. Em resposta à fl. 96, o IFTO informou que instituiu o sistema eletrônico de ponto, confirmado em reunião (fl.107), no dia 7 de 

outubro de 2016. Inclusive, apresentou documentos comprovando o funcionamento do sistema, razão pela qual, no que tange à tal instituição, não há 

motivos para prosseguimento da investigação. 

7. O feito deve prosseguir, então, somente em relação à UFT. Ressalte-se que tal instituição desde meados de 2015 informa que irá 
se adequar à previsão do Decreto 1.867/96, sem realmente alcançar tal objetivo.   

8. Assim sendo, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(a) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à PFDC; 

e 

(b) em seguida, oficie-se à UFT, requisitando as derradeiras informações atuais sobre medidas adotadas para implantação do sistema 

eletrônico de controle de frequência dos seus servidores. 

(c) considerando o pedido à fl. 124, comunique-se do teor deste despacho aos Sr. Francisco Nairton do Nascimento e Sra. Maria 
Edileuza Ferreira de França. 

9. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO  

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12697| 

DESPACHO DE 29 DE AGOSTO DE 2017 
 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000952/2014-29  
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de acompanhar a 

regularidade das condições fornecidas pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins para que o Conselho de Alimentação Escolar do 
Estado exerça suas funções.  

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está em vias de esgotar-se. Contudo, ainda restam 
diligências a serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados.  

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 
comunicada à  PDFC.   

4. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO  

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12705| 

DESPACHO DE 23 DE AGOSTO DE 2017 
 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.001134/2015-24 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o objetivo de investigar 

supostas irregularidades na oferta de cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Teológica do Distrito Federal (Fatheo) e Faculdade Teológica 

Hokeman (Fateh) no Estado do Tocantins. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 
serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 
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3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 
comunicada à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

4. Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 12703| 

DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

 

Inquérito Civil n.° 1.34.001.002509/2015-38  

 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o escopo de apurar o impacto 

no preço da energia elétrica fornecida aos consumidores do Estado, causado por supostas irregularidades no arrendamento da Usina Hidrelétrica Luís 

Eduardo Magalhães – UHE pela Investco S/A.  

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e 

comunicada à  3º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

4. Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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