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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451578| 

DECISÃO N° 692, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.14.000.000957/2016-81 (MPF/PRBA). Inquérito civil 

instaurado para apurar as condições de acessibilidade da Faculdade de Ciências 

Empresariais (FACEMP). Correção de irregularidades. Homologação do 

arquivamento.  

 

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

(...) 

Cuida-se de Inquérito Civil instaurado para apurar as condições de acessibilidade da Faculdade de Ciências Empresariais – FACEMP, 

situada no município de Santo Antônio de Jesus-BA. 

Como providência preliminar, oficiamos a Instituição de Ensino Superior – IES para que se manifestasse sobre os fatos alegados na 

representação. 

Após, em cumprimento ao princípio do contraditório, encaminhamos a manifestação da FACEMP ao representante, para que, sobre 

ela também tecesse considerações. 

Às fls. 61/62 o representante apresentou suas alegações e levantou alguns questionamos que levaram o Ministério Público Federal a 

oficiar mais uma vez a IES em comento, bem como ao Ministério da Educação - MEC, para que fossem esclarecidas as dúvidas apontadas. 

Às fls. 68/129 a Faculdade relatou, em suma, que a Instituição atende aos requisitos de acessibilidade e que os argumentos do 

representante são infundados. 

Por sua vez, o MEC às fls. 132/146, dentre outras informações, declarou que a Instituição recebeu conceito 03 (três) na última 

avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, uma vez que, os requisitos de acessibilidade 

para pessoas com deficiência não estavam plenamente atendidos. 

Contudo, acrescentou o órgão à fl. 136 que, “a FACEMP passa por novo processo de recredenciamento e os requisitos de 

acessibilidade serão analisados através de nova visita in loco”, e a constatação do não atendimento dos requisitos necessários ensejará aplicação das 

medidas pertinentes. 

Após período de sobrestamento, oficiou-se a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação 

para que apresentasse parecer final do órgão em relação ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade pela FACEMP. 
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O Ministério da Educação, através do Ofício nº 473/2017/CGLNRS/DPR/SERES/SERES-MEC(fl. 153 e 154), encaminhou o 

Relatório de Avaliação atualizado da inspeção à FACEMP(fls. 156/174), tendo como período de visita os dias 23/05/2017 a 27/05/2017. 

É o relato. 

Com base nas informações presentes no relatório, notadamente os elementos contidos na Dimensão 5: Eixo 5 – Infraestrutura Física, 

resta cristalino a percepção de que a referida faculdade atende aos critérios de acessibilidade, tendo obtido notas altas neste critério, sem qualquer tipo de 

ressalva estabelecida pelos avaliadores. 

Com efeito, ante a adequação da instituição de ensino superior às regras de acessibilidade, e com base no art. 9º, “caput”, da Lei n. 

7.347, de 24 de julho de 1985, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente apuratório e determino: a) notifique-se o representante sobre a presente 

promoção de arquivamento para, querendo, apresentarem razões escritas e/ou documentos (art. 9º, § 2º, da Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985); b) 

remetam-se estes autos, com as homenagens de estilo, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em Brasília (DF), na forma da Lei Complementar 

n. 75, de 20 de maio de 1993 e da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 19851 

(...) 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451623| 

DECISÃO Nº 704, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.14.010.000019/2011-57 (MPF/PRM – Eunápolis/BA). 

Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na prestação de 

serviço pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nas agências localizadas 

no sul do Estado da Bahia. Apuração dos fatos pelo Ministério Público do 

Trabalho. Homologação do arquivamento.  

 

1. O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento do presente feito, nos seguintes 

termos: 

(...) 

Trata-se de inquérito civil público instaurado com vista a apuração de supostas irregularidades no atendimento realizado pelo INSS 

no âmbito das agências localizadas no extremo sul do Estado da Bahia. 

Os representantes, entidade sindicais de trabalhadores alinharam que requerimentos de benefícios são indeferidos sem o devido 

fundamento legal, PPP’s são rejeitados por formalidades não previstas na legislação de regência, CAT’s emitidas pelas entidades não são aceitas pelo 

INSS, peritos não permitem o acompanhamento de familiares e outros ao beneficiário no momento do exame dentre outras irregularidades. 

Consta dos autos, que existe procedimento apurando os fatos objeto do feito, no âmbito do Ministério Público do Trabalho pela PTM 

Eunápolis.  

De notar, que as entidades classistas descrevem em seu relato supostas violações a direitos previdenciários dos segurados, ou seja, 

atinente a matéria de fundo do serviço público prestado pelo INSS, situação a denotar descontentamento com a interpretação dada pela Autarquia as 

disposições legais de regência.  

Para além, não é matéria dos autos negativa de prestação de serviço público ou mesmo sua prestação de forma deficiente, a ensejar 

apuração de improbidade administrativa, seja por prejuízo ao erário ou atentatório a princípio da Administração Pública. 

Inexistem nos autos indícios de ilícito criminal, improbidade administrativa ou crime de responsabilidade. 

Ante o exposto, promovo o arquivamento deste procedimento, remetendo os autos à Egrégia Procuradoria Federal de Direitos do 

Cidadão, para exame e deliberação acerca da promoção exarada, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93. 

(...) 

2.É o relatório. 

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

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451681| 

DECISÃO N° 705, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 

 

REFERÊNCIA: IC 1.14.001.000680/2016-86 (MPF/PRM – Ilhéus/BA). 

Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no exercício de 

funções e inobservância da jornada de trabalho por profissionais da Unidade 

Básica de Saúde João Muniz. Informações encaminhadas pela secretaria 

municipal. Não confirmação dos fatos noticiados na representação. Relatório de 

vistoria realizado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), cuja 

conclusão foi pela não constatação das irregularidades citadas. Representação 

genérica e superficial, sem o mínimo de fundamentação e comprovação do quanto 

alegado. Homologação do arquivamento.  

 

1.A Procuradora oficiante, Dra. Marcela Régis Fonseca, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:  

(...) 
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Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação apócrifa para apurar supostas irregularidades no exercício 

de funções e inobservância da jornada de trabalho por profissionais da Unidade Básica de Saúde João Muniz, localizada em Gamboa do Morro, município 

de Cairu/BA. 

Devidamente oficiada, a Secretaria de Saúde de Cairu/BA não confirmou os fatos noticiados na representação às fls. 06/07, aduzindo, 

em suma, que todos os agentes comunitários de saúde atuam em conformidade com a legislação vigente, possuindo controle de frequência e que não 

ocorreram denúncias ou queixas da comunidade acerca da atuação dos profissionais citados na representação. Por fim, informou que Irilene dos Santos 

Souza, citada na representação por exercer irregularmente a atividade, é técnica de enfermagem e prestou serviço voluntário ao município no período de 

20/06 a 20/07 de 2016. Como prova de suas alegações, juntou os documentos de fls. 08/15. 

Às fls. 27/43, a Secretaria de Saúde de Cairu/BA enviou a relação de profissionais que atuam na Unidade de Saúde da Gamboa e suas 

respectivas funções, registro de frequência dos profissionais dos últimos 6 meses e relatório de supervisão referente ao ano de 2016. 

A SESAB, por sua vez, encaminhou o relatório de vistoria de fls. 21/26 concluindo que as irregularidades citadas na representação 

não foram evidenciadas. Relatou que, embora não seja recomendado que uma unidade básica de saúde funcione no mesmo local de uma unidade de 

pronto atendimento, tal organização pode ser admitida em face do tamanho reduzido do território de Gamboa do Morro1. 

É a síntese do necessário. 

Do exame da documentação constante dos autos, infere-se que não foram colhidas provas das irregularidades narradas na 

representação. Nestes termos, a SESAB, em fiscalização realizada na Unidade Básica de Saúde João Muniz, constatou a improcedência das afirmações 

feiats pelo representante. 

Portanto, é forçoso reconhecer que não foram apontadas circunstâncias que permitam a intervenção do Ministério Público Federal, 

uma vez que os fatos narrados se baseiam em representação de caráter genérico e superficial, sem o mínimo de fundamentação e comprovação do quanto 

alegado. 

Não se cuida, portanto, de situação apta a ensejar lesão ou ameaça de lesão a interesses transindividuais, visto que não restou 

demonstrada violação a um interesse de dada coletividade e/ou malversação de verbas públicas federais. 

Ante o exposto, ausente justa causa para prosseguimento do feito, promovo o ARQUIVAMENTO deste procedimento e determino a 

remessa dos autos à PFDC para deliberação e homologação, nos termos do artigo 62, IV, da LC nº 75/93 e da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Dê-se ciência ao representante. 

Proceda-se os registros de praxe. 

(...) 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451714| 

DECISÃO Nº 706, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: IC MPF/PRM – Juína/MT 1.31.003.000042/2013-11 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 1ª Região, que não conheceu do declínio de atribuição. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direitos e interesses de povo indígena, a análise do declínio de 

atribuição é de competência da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 6ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451760| 

DECISÃO N° 707, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: NF 1.14.001.000568/2017-26 (MPF/PRM – Ilhéus/Itabuna/BA) 

 

1.Cuida-se de arquivamento em notícia de fato vinculada à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). 

2. Incide, no caso, o art. 5° da Resolução 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o 

seguinte teor: 

Art. 5°. Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em 

ordem cronológica, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais.  

3. O caso dispensa, portanto, a atuação revisional dessa PFDC, devendo os autos retornar à origem para as providências cabíveis.  

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451800| 

DECISÃO Nº 708, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência:IC MPF/PRRJ 1.30.001.001690/2013-42 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 2ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 



DMPF-e Nº 213/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 Publicação: terça-feira, 14 de novembro 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. 

 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451851| 

DECISÃO Nº 709, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: IC MPF/PRM – Ji-Paraná/RO 1.31.001.000395/2015-01 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 1ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direitos e interesses de  povo indígena, a análise da promoção de 

arquivamento é de competência da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 6ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451908| 

DECISÃO Nº 710, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência:  PP MPF/PRM – Niterói/RJ 1.30.005.000374/2016-66 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 2ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento.  

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direito do consumidor, a análise da promoção de arquivamento cabe 

à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 3ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 451929| 

DECISÃO Nº 711, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: IC MPF/PRM – Niteroi/RJ 1.30.005.000282/2015-03 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 2ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento.  

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direito do consumidor, a análise da promoção de arquivamento cabe 

à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 3ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 452052| 

DECISÃO Nº 712, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: PP MPF/PRRR 1.32.000.000021/2017-12 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 1ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 452089| 

DECISÃO Nº 713, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: PP MPF/PRDF 1.16.000.001347/2017-19 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 1ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 
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3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 452450| 

DECISÃO Nº 714, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência:NF MPF/PRM – Angra dos Reis/RJ  1.30.014.000062/2017-24 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 2ª Região. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise do declínio de atribuição 

cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 453570| 

DECISÃO Nº 715, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Referência: NF MPF/PRM – Niteroi/RJ 1.30.005.000295/2017-36 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 2ª Região. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise do declínio de atribuição 

cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 453941| 

DECISÃO Nº 716, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Referência: IC MPF/PRRS 1.29.000.001735/2009-23 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 4ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

CONSELHO SUPERIOR  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 451471| 

SESSÃO: 41DATA: 10/11/2017 17:32:49PERÍODO: 06/11/2017 A 10/11/2017 

 

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

 

Processo: 1.00.001.000254/2017-19 - Eletrônico  

Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 

Origem:PGR 

Relator:LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN(CSMPF) 

Data:07/11/2017 

Interessados: PRR1ª REGIÃO - PRR/1ª REGIÃO – BRASÍLIA 

 

Processo: 1.00.001.000255/2017-63 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-PROMOÇÃO DE MEMBROS 

Origem:PGR 

Relator:MARIO LUIZ BONSAGLIA(CSMPF) 

Data: 10/11/2017 
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Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
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Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO (CSMPF) 

Data: 10/11/2017 

Interessados:FABIANA KEYLLA SCHNEIDER 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do CSMPF 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 450680| 

PORTARIA Nº 95, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em atenção à solicitação 

contida no Ofício nº 3049/2017, do Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, Álvaro Luiz de Mattos Stipp. 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar desta data, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 

1.00.002.000061/2017-58, constituída pela PORTARIA CMPF Nº 59 e 61, de 12 de julho de 2017 e 25 de julho de 2017, respectivamente, para a 

conclusão dos trabalhos, ficando convalidados os atos praticados nos autos no período de 7 a 9 de outubro de 2017. 

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 452130| 

PORTARIA N° 96, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Designação de Corregedores Auxiliares Coordenadores de Unidade 

Descentralizada da Corregedoria. 

 

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

Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 100, 

de 03 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República da 1ª Região ELTON GHERSEL e BRUNO FREIRE DE CARVALHO 

CALABRICH, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para, na condição de Corregedores Auxiliares, coordenarem administrativamente a 

Unidade Descentralizada da Corregedoria do Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, para o biênio 2018-2019. 

Art. 2º Designar os Procuradores Regionais da República da 2ª Região JAIME ARNOLDO WALTER e ANDREA BAYÃO 

PEREIRA FREIRE, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para, na condição de Corregedores Auxiliares, coordenarem administrativamente 

a Unidade Descentralizada da Corregedoria do Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República da 2ª Região, para o biênio 2018-

2019. 

Art. 3º Designar os Procuradores Regionais da República da 3ª Região STELLA FATIMA SCAMPINI e MÁRCIO DOMENE 

CABRINI, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para, na condição de Corregedores Auxiliares, coordenarem administrativamente a 

Unidade Descentralizada da Corregedoria do Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República da 3ª Região, para o biênio 2018-2019. 

Art. 4º Designar os Procuradores Regionais da República da 4ª Região JANUÁRIO PALUDO e ANTÔNIO CARLOS WELTER, na 

qualidade de titular e suplente, respectivamente, para, na condição de Corregedores Auxiliares, coordenarem administrativamente a Unidade 

Descentralizada da Corregedoria do Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para o biênio 2018-2019. 

Art. 5º Designar os Procuradores Regionais da República da 5ª Região UAIRANDYR TENÓRIO DE OLIVEIRA e FERNANDO 

JOSÉ ARAÚJO FERREIRA, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para, na condição de Corregedores Auxiliares, coordenarem 

administrativamente a Unidade Descentralizada da Corregedoria do Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República da 5ª Região, 

para o biênio 2018-2019. 

Art. 6º Compete aos Corregedores Auxiliares designados dar apoio ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal no 

planejamento, na supervisão e na execução das correições na respectiva base territorial (Art. 4º, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.º 100/09). 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 1° de dezembro de 2017. 

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

 

OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA 

Subprocurador-Geral da República 

Corregedor-Geral do Ministério Público Federal 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 30472| 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Audiência Pública “Direitos das Pessoas LGBT” 

 

O Ministério Público Federal, pela procuradora da República signatária, com fundamento nas disposições constitucionais e legais e; 
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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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88); 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos temos do art. 5º, III, 

alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 129, V,e 109, XI, da CRFB/88; 

CONSIDERANDO as atribuições da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Amapá sobre as matérias atinentes à 

atribuição da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº. 82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução n°. 159, de 14 de fevereiro 

de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados; 

CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta Procuradoria da República no Estado do Amapá, o Inquérito Civil nº. 

1.12.000.001204/2017-48, a partir de representação formulada pela Sra. Ivana Pereira Costa, Presidente da Articulação de Travestis e Transexuais do 

Estado do Amapá – ARTTRANS/AP, pela qual relatou uma série de situações vexatórias vivenciadas em órgãos públicos federais no Estado do Amapá 

e solicitou a intervenção do Ministério Público Federal junto aos referidos órgãos para que tomem as medidas administrativas necessárias e suficientes 

para a utilização do nome social, bem como para que trabalhem a conscientização no que tange à humanização no trato diário com transexuais e travestis;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece os tratados, convenções, acordos internacionais de direitos civis e políticos, 

direitos econômicos e sociais, direito  à educação,  direito  à saúde,  e demais direitos e questões  relacionadas, principalmente,  a  procedimentos  médicos,  

tortura,  direito  à  vida e integridade física e mental de LGBT; 

CONSIDERANDO que os princípios do direito constitucional ratificam o reconhecimento destes direitos, e os estendem a eliminação 

de quaisquer situações de violação, discriminação, violênciafísica ou mental de LGBT; 

CONSIDERANDO os objetivos da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em buscar garantir a tutela coletiva e a 

aproximação da instituição com a sociedade a fim de garantir a concretização de direitos e a articulação com o Poder Público para a garantia dos direitos 

dos cidadãos; 

CONSIDERANDO que o MPF tem o dever de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional, bem como defender os interesses difusos e coletivos, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua 

garantia, o que se almeja é garantir o respeito aos princípios constitucionais em relação a travestis e transexuais no que se refere à utilização de nome 

social, em especial os princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, do direito à personalidade e o do respeito à vida privada; 

CONSIDERANDO que, conforme exposto na Nota Técnica nº. 8/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, o 

“nome, além de ser um atributo dos indivíduos que permite a identificação no âmbito da comunidade em que vivem, possui a função de conferir segurança 

ao seu portador, possibilitar o desempenho adequado da comunicação social e revestir o indivíduo de um caráter de status social, contribuindo, pois, para 

a formação da honra privada do indivíduo”, além de ser, sobretudo, “um direito independente e fundamental de todos (…), devendo ser absolutamente 

preservado e tutelado”;  

CONSIDERANDO que “nome social” é a designação pela qual a pessoa transexual ou travesti se reconhece e se identifica 

psicossocialmente, o que possui amparo na ordem jurídica, constitucional, legal e infralegal; 

RESOLVE convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA com o objetivo de promover o debate entre o Ministério Público Federal, autoridades 

públicas, entidades particulares, os movimentos sociais e demais cidadãos sobre os “Direitos das Pessoas LGBT”. 

A audiência pública terá a seguinte disciplina: 

I – A audiência pública será realizada no dia 30 de novembro de 2017, das 09h  às 12h e das 14h às 17h, no Auditório da Justiça 

Federal – Seção Judiciária do Estado do Amapá, localizada na Rodovia Norte Sul, s/n, Bairro Infraero II, Macapá-AP; 

II – A audiência será aberta às 09h, horário local, pelo Procurador da República Rodolfo Soares Ribeiro Lopes, o qual presidirá a 
mesa e coordenará os trabalhos, e seguirá a cronologia a seguir: 

a. 09h - Abertura dos trabalhos; 

b. Manifestação da mesa, a ser composta por representantes dos órgãos e Movimentos Sociais convidados do MPF; 

c.Manifestação do público; 

 d.12h – Saída para Almoço; 

 e. 14h – Retorno dos trabalhos; 

 f. Manifestação da mesa, a ser composta por representantes dos órgãos e Movimentos Sociais convidados do MPF;  

 g. Manifestação do público; 

 h.  17h – Encerramento. 

III – O cronograma acima poderá ser adequado de acordo com a dinâmica dos debates desenvolvidos durante a audiência pública. 

IV – Será realizada apresentação oral de temas relacionados aos direitos das pessoas LGBT pelos convidados do MPF, após, será 

concedida a participação oral aos cidadãos presentes na audiência pública, garantida mediante inscrição no dia do evento, no credenciamento, informando-

se, no ato de inscrição: nome completo, entidade ou órgão público eventualmente vinculados e que deseja manifestar-se oralmente nos debates. 

V – Excepcionalmente, poderá ser admitido o ingresso de participantes não inscritos, no momento da realização da audiência pública, 

caso haja vagas disponíveis, de acordo com a capacidade física do local designado; 

VI – Poderá ser concedido espaço para manifestação de participantes não inscritos previamente, de acordo com a disponibilidade de 
tempo dos trabalhos. 

VII – Providencie-se a expedição de ofícios e convites às representações locais, aos órgãos públicos, aos movimentos sociais, às 
entidades particulares e a todos os demais interessados, dando-se ampla divulgação; 

VIII – Publique-se o presente Edital no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Amapá, com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias úteis da data da audiência, sem prejuízo de sua afixação na sede desta Unidade, com mesma antecedência, na forma do artigo 3º da 
Resolução nº. 82, de 29/02/2012, alterada pela Resolução nº.  159, de 14 de fevereiro de 2017.  

 

 NICOLE CAMPOS COSTA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadãos em Exercício 
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##ÚNICO: | EXTRA-AP - 30534| 

RECOMENDAÇÃO Nº 79, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Ref.: Inquérito Civil  nº 1.12.000.001312/2016-30 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Amapá, cuja representante 

subscreve ao final, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, e 

CONSIDERANDO tratar-se o Parquet Federal de 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, nos termos do art. 127 da Constituição 

da República e do art. 1º da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO as funções institucionais constitucional e legalmente  atribuídas ao Ministério Público, especialmente a estatuída 

no inciso V do art. 129 da Carta Magna e na alínea “e” do inciso III do art. 5º da Lei Complementar n.º 75/93, consistente na defesa judicial e extrajudicial 

dos direitos e interesses coletivos das comunidades indígenas; 

CONSIDERANDO a competência do Ministério Público para “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e 

de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover”, com a fixação de prazo razoável para a 

adoção das providências cabíveis, consoante inciso XX do art. 6º da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República no Estado do Amapá o Inquérito Civil n.º 1.12.000.001312/2016-30, 

cujo objeto consiste em apurar a demissão da Agente Indígena de Saneamento – Aisan Namaira Wajãpi, bem como a ausência de consulta às comunidades 

Wajãpi sobre a contratação e dispensa de profissionais indígenas de saúde; 

CONSIDERANDO que o Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina noticiou, por intermédio do ofício nº 15/2016 – Apina, que Namaira 

Wajãpi havia sido demitida pela então coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei Amapá e Norte do Pará em razão de faltas ao trabalho, 

sem que tal decisão fosse submetida à comunidade indígena Wajãpi;   

CONSIDERANDO que a rescisão contratual foi tomada, conforme afirmam os Wajãpi, em detrimento da realidade sociocultural 

dessa etnia, cujos membros são habituados a residir em mais de uma aldeia e, por ocasião destas mudanças, desenvolvem as atividades profissionais de 

saúde nos locais onde se encontram; 

CONSIDERANDO que os Wajãpi ressaltam a importância da participação e intervenção de seus chefes no controle dos profissionais 

indígenas de saúde e de suas atividades, de modo que podem contribuir em eventuais intercorrências;   

CONSIDERANDO que, encaminhado questionamento ao Dsei Amapá e Norte do Pará sobre os motivos que levaram à exoneração 

de Namaira Wajãpi, sobreveio resposta do Chefe da Divisão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amapá confirmando que a exclusão da folha 

de pagamento se deu em função da indígena não ter comparecido ao serviço no mês de dezembro de 2015; 

CONSIDERANDO que, no que tange à realização de consulta aos Wajãpi por ocasião de contratação e/ou dispensa de profissionais 

indígenas de saúde, foi informado que o edital nº 4/2011 – referente ao processo seletivo para contratação por tempo determinado de profissionais para 

atuarem na assistência à saúde das comunidades indígenas – dispôs que os cargos de Agente Indígena de Saúde – AIS e Agente Indígena de Saneamento 

– Aisan deveriam ser ocupados por pessoas integrantes da comunidade indígena, revelando-se como um critério razoável e adequado aos anseios dos 

Wajãpi; 

CONSIDERANDO que, de forma contrária, nada foi mencionando a respeito do processo de consulta nas hipóteses de desligamento 

destes profissionais, mesmo que tal questionamento tenha sido realizado em duas oportunidades ao Dsei Amapá e Norte do Pará; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VIII, rompe com o paradigma 

assimilacionista/integracionista até então vigente, uma vez que confere autonomia aos povos indígenas para a defesa de seus direitos e interesses e 

reconhece o seu direito à diferença, “competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”; 

CONSIDERANDO que vige no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre 

Povos Indígenas e Tribais, com status supralegal, por veicular direitos humanos, a qual, em seu art. 2º, prevê que os  governos deverão assumir a 

responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses 

povos e a garantir o respeito pela sua integridade, incluindo medidas que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais 

desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições;  

CONSIDERANDO que o art. 4º dispõe que deverão ser adotadas as medidas especiais necessárias para salvaguardar as pessoas, as 

instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados, as quais não devem ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos 

povos interessados; 

CONSIDERANDO que o artigo 6º prevê que os governos deverão consultar os povos interessados, mediante procedimentos 

apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 

suscetíveis de afetá-los diretamente, assim como as consultas realizadas deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com 

o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas; 

CONSIDERANDO que o art. 8º orienta que,  ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados, deverão ser levados na devida 

consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário, oportunidade em que deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, 

desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos, e, sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam 

surgir na aplicação deste principio;   

CONSIDERANDO que, segundo o art. 25, os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do possível, em nível 

comunitário, planejando-os e administrando-os em cooperação com os povos interessados, levando-se em conta as suas condições econômicas, 

geográficas, sociais e culturais, bem como os seus métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/1990, notadamente na porção em que trata do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, prevê 

que dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 

para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, 

saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.   

CONSIDERANDO que as contratações de AIS e Aisan para atuarem no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Distrito Sanitário 

Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará foram realizadas sob a égide do regime jurídico de contrato temporário da União, conforme a Lei nº 

8.745/1993; 
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Resolve RECOMENDAR ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará e à Divisão de Gestão do Núcleo Estadual 

do Amapá do Ministério da Saúde que: 

a) seja garantida a participação das comunidades indígenas atendidas no momento da dispensa dos Agentes Indígenas de Saúde – AIS 

e dos Agentes Indígenas de Saneamento – Aisan, por meio de processo administrativo culturalmente situado (reuniões e prazo para manifestação), a fim 

de que possam apresentar seus fundamentos para manutenção ou desligamento; 

b) as decisões sobre dispensa sejam fundamentadas nas hipóteses previstas na Lei nº 8.745/1993, levando em consideração, de forma 

expressa, as razões levantadas pela comunidade; 

c) realizem consulta, nos termos acima propostos, para o caso da agente Namira Wajãpi, a fim de que possam proceder à eventual 

revisão da sua exoneração ou, em caso contrário, fundamentem a manutenção desse ato considerando as eventuais razões levantadas pela comunidade.  

Com fulcro no §5º do artigo 8º da Lei Complementar 75/93, fixo o prazo de dez dias para que as entidades acima se manifestem 

perante este órgão ministerial sobre o acatamento da presente recomendação, bem como o prazo de trinta dias para que a cumpram integralmente. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências 

solicitadas, e poderá implicar a adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, inclusive sanções penais 

e de improbidade administrativa. 

Remeta-se cópia, para ciência, à Fundação Nacional do Índio e às associações Wajãpi. 

 

NICOLE CAMPOS COSTA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 39142| 

PORTARIA Nº 12, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 

 

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 Cível 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 são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupem, competindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, conforme disposição do art. 231, caput, da Constituição Federal; 

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 relatos das lideranças karapãna enviados a essa Procuradoria, informando que a área da aldeia foi transformada 

em área de proteção ambiental, o que dificultou o acesso à agricultura e extrativismo de subsistência. 

CONSIDERANDO ainda o relato de que os moradores estariam sendo pressionados a deixar a área por ameaças de supostos herdeiros. 

 CONSIDERANDO que a demora no processo de regularização fundiária favorece invasões, extrações ilegais de madeira e toda sorte 

de inseguranças e ameaças aos Karapãna. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para “acompanhar o processo de regularização fundiária da Aldeia Santa Maria, rio 

Tarumã-Açu”. 

  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 – O envio de cópia desta portaria à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos desta 

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

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

350/2017; 

 V – A expedição de ofício à DPT/FUNAI e Funai Manaus, com cópia da denúncia apresentada para que, no prazo de 30 dias, 

apresente informações acerca das medidas adotadas para regularização fundiária da Aldeia Santa Maria, do povo Karapãna, bem como as medidas de 

fiscalização adotadas para a área. 

VI – A expedição de ofício circular ao INCRA/AM, ao Programa Terra Legal e à SPU/AM para ciência dos fatos narrados no 

documento PR-AM 4178/2017 (anexo) e para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestem-se acerca dos fatos narrados, bem como indiquem a 

titularidade da área e eventuais medidas de regularização fundiária. 

VII – A expedição de ofício ao IPAAM para ciência dos fatos narrados no documento PR-AM 4178/2017 (anexo) e para que, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste-se acerca dos fatos narrados, em especial quanto ao item 3 do referido documento. 

 VIII – A expedição de ofício à para ciência dos fatos narrados no documento PR-AM 4178/2017 (anexo) e para que, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, manifeste-se acerca da regularização fundiária da área em questão, bem como titularidade. 

 

FERNANDO MERLOTO SOAVE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 39268| 

PORTARIA Nº 27, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 
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Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

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

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

interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC n. 75/93); 

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

Considerando o teor do Enunciado n. 30 da 5ª CCR – Aprovado na 871ª Sessão – 24/06/2015, indica que “A partir da criação dos 
Núcleos de Combate à Corrupção, os fatos de dúplice repercussão, criminal e cível, são distribuídos para um único procurador”.  

Considerando que a referida Orientação Técnica ainda recomenda que a investigação seja levada a efeito por um único instrumento, 
de preferência o Inquérito Civil, em cuja capa constará a existência de fato com dúplice repercussão e a ausência de procedimento correlato criminal; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório n. 1.13.000.000889/2017-78 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 

de Apurar supostas irregularidades praticadas na execução do Contrato n.006/2013, tendo por objeto a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS 

Pastor Clinton), com recursos oriundos do Ministério da Saúde.  

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

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM. 

2. Publicação da Portaria e a comunicação da instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do sistema 

único. 

3. Cumprir despacho de 10/11/2017. 

 

LEONARDO SAMPAIO DE ALMEIDA 

Procurador da República 

Em substituição ao titular do 6º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 57130| 

PORTARIA Nº 24, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.14.000.003468/2017-61 

 

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 da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Ministério Público do 

Estado da Bahia, originado por representação de vereadores do Município de Santo Antônio de Jesus, noticiando supostas irregularidades na contratação 

da empresa D.N. Automação Informática Papelaria LTDA-ME ME – pertencente a ocupante de cargo em comissão no referido Município – para 

fornecimento de material de escritório para as secretarias e demais órgãos municipais; 

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 da presente notícia de fato, 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. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 57187| 

PORTARIA N° 26, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício da titularidade 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, no expediente PR-BA-0048236/2017, 

consistente em cópia parcial do IC 1.14.000.000917/2016-39, e 

CONSIDERANDO o despacho exarado no Inquérito Civil 917/2016-39, que determinou a instauração de novo inquérito civil para 

apurar possíveis atos de improbidade administrativa envolvendo as verbas federais repassadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB ao Município de Candeias, durante a gestão de Francisco Silva Conceição, 

constatadas no relatório de Fiscalização n. V01005 da CGU; 

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: 

Instaurar inquérito civil, com o seguinte tema: “Apurar possíveis atos de improbidade administrativa descritos no Relatório de 

Fiscalização nº V01005 da CGU, envolvendo as verbas federais repassadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB ao Município de Candeias, durante a gestão de Francisco Silva Conceição”. 

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, sejam os autos conclusos para análise e indicação de eventuais diligências. 

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 - 8284| 

PORTARIA Nº 34, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Assunto: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - VALENÇA/BA encaminha cópia 

integral do SIMP nº 003.0.224545/2016 que trata de possível construção irregular 

(de terceiro e quarto pavimentos) na 1ª Praia de Morro de São Paulo, Município 

de Cairu/BA. Procedimento Preparatório nº 1.14.001.000006/2017-82 

 

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

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

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

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

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

CONSIDERANDO que as presentes peças de informação foram instauradas há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 

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

INQUÉRITO CIVIL, conforme despacho de folhas n° 115/116. 

A fim de observar o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o cartório desta Procuradoria 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 

 GABRIEL PIMENTA ALVES 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 57209| 

PORTARIA N° 38, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva – 14º OTC 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.° 1.14.000.003321/2017-

71, e 

CONSIDERANDO a representação por meio da qual se noticia de violação de território ocupado pela Comunidade Quilombola 

Conceição de Salinas, localizada na cidade de Salinas da Margarida/BA; 

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 compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas e às minorias étnicas (art. 6º, VII, c, da Lei Complementar 

n.° 75/93), resolve: 

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito das supostas violações ao território ocupado pela 

Comunidade Quilombola Conceição de Salinas, para posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos termos da lei. 



DMPF-e Nº 213/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 Publicação: terça-feira, 14 de novembro de 2017 12 

 

 

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. 

 

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

civil. 

Em cumprimento ao art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.° 23/07, a Assessoria de Comunicação Social desta PR/BA deverá afixar cópia 

deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Ademais, a assessoria deste 14º OTC deverá remeter 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. 

Em seguida, oficie-se ao INCRA requisitando que informe se foi instaurado processo administrativo destinado à titulação do território 

da Comunidade Quilombola Quilombola Conceição de Salinas, reconhecida mediante certidão de autodefinição pela Fundação Cultural Palmares em 15 

de dezembro de 2016, bem como informar o respectivo andamento e previsão de conclusão do RTID e demais etapas para a titulação do território 

pleiteado. Outrossim, informe se o local objeto de disputa se encontra em território quilombola. 

Ao ofício deverá ser anexada cópia das páginas 2-15. 

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. 

 

LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 9578| 

PORTARIA Nº 84, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatórionº 1.14.004.000304/2017-42 foi instaurado para apurar o suposto atraso no 

andamento das obras na BR 116, que liga Feira de Santana/BA a Santo Estevão/BA, trecho objeto de concessão à VIABAHIA, bem como a cobrança 

indevida de pedágio antes do término das obras. 

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

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

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

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

Converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil Público, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo 

na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar 

as questões mencionadas.  

  Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão.  

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

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

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 9579| 

PORTARIA Nº 85, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatórionº 1.14.004.000286/2017-07 foi instaurado para apurar irregularidades na 

Concorrência Pública 01/2016 promovida pela Prefeitura de Ruy Barbosa para construção de uma creche com recursos do FNDE – Termo de 

Compromisso G331/2013. 

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

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

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

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

Converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para 

apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

  Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª CCR.  
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Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2016). 

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

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 9635| 

PORTARIA Nº 86, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Instaura Procedimento Preparatório para apurar ausência de entrega de 

correspondências pelos Correios no condomínio Vida Nova Aviário 1, no Bairro 

Aviário, em Feira de Santana. 

 

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

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar 

n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 

CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000682/2017-26 foi instaurada visando apurar ausência de entrega de 

correspondências pelos Correios no condomínio Vida Nova Aviário 1, no Bairro Aviário, em Feira de Santana.  

CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos em relação à apuração dos presentes fatos, 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, determino a instauração de Procedimento 

Preparatório. 

RESOLVE: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, tudo na forma do 

disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões 

mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.  

Comunique-se a instauração do presente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

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

O prazo de tramitação do presente procedimento preparatório será de 90 (noventa) dias, conforme art. 4º, parágrafo primeiro, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 6634| 

PORTARIA Nº 191, DE 10 DE NOVEMBRO 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 no convênio firmado entre o Município de Montividiu do Norte/GO e a União, via Ministério do Turismo, por 

meio do Convênio 00460/2010 (SIAFI 735476)”; 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000647/2017-98 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. Publique-se. Cumpra-se. 

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 6675| 

PORTARIA Nº 193, DE 13 DE NOVEMBRO 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 possíveis irregularidades praticadas pelas sociedades empresárias Satélite Norte LTDA. e Expresso São Luiz LTDA. relacionadas aos 

descumprimento do Estatuto do Idoso, especificamente no que se refere a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou 

inferior a 2 (dois) salários-mínimos (art. 40, I, da Lei 10.741/03) e também acerca da concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, 
no valor das passagens, para idosos que excederem as vagas gratuitas (art. 40, II, da Lei 10.741/03)”. 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000673/2017-16 em inquérito civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal; 
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(b) cumpra-se as diligências indicadas no despacho que determinou a expedição da presente portaria; 

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

 

OTÁVIO BALESTRA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 46249| 

PORTARIA Nº 267, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício das atribuições conferidas 
pelo artigo 129 da Constituição da República e: 

CONSIDERANDO a representação encaminhada a este órgão ministerial pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 

noticiando suposta prática de advocacia administrativa e patrocínio infiel pelos procuradores da estatal DAYANE ALMEIDA TIMÓTEO, LORENA 

MARIA AIRES DE CARVALHO UMBELINO LOUSA, ZACARIAS MIGUEL ZENID FERREIRA VIRGOLINO e pelo superintendente RAMOS 

FRANCISCO DO NASCIMENTO; 

CONSIDERANDO que, conforme mencionado na representação, os agentes públicos acima mencionados teriam agido para evitar a 

rescisão do contrato firmado entre a CONAB e o escritório de advocacia SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS para terceirização dos serviços 
de advocacia da estatal, desconsiderando as decisões hierárquicas superiores; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados, caso comprovados, podem configurar atos de improbidade administrativa elencados na Lei 

n. 8.429/92; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de realização de diligências complementares para aprofundamento das investigações; 

Converta-se o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil Público, tendo como objeto a apuração da prática de advocacia 

administrativa e patrocínio infiel pelos procuradores da CONAB DAYANE ALMEIDA TIMÓTEO, LORENA MARIA AIRES DE CARVALHO 

UMBELINO LOUSA, ZACARIAS MIGUEL ZENID FERREIRA VIRGOLINO e pelo superintendente RAMOS FRANCISCO DO NASCIMENTO, 

consistentes na prática de atos para favorecimento do escritório de advocacia SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

Após a conversão acima, oficie-se à CONAB requerendo informações sobre o andamento do Processo Interno de Apuração nº 

21200.002066/2016-23, solicitando o encaminhamento de cópia de referido procedimento a partir da fl. 222, tendo em vista que já há cópia parcial 
juntada no Anexo I dos presentes autos. 

 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 46370| 

PORTARIA N° 268, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício das atribuições previstas no 

art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/1984, c/c art. 21, da Lei nº 12.846/2013: 

CONSIDERANDO que se esgotou o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.001008/2017-50, 

instaurado para apurar suspeitas levantadas pelo Relatório de Auditoria nº 17.226 – DENASUS, de dispensação simulada de medicamentos pelo programa 

Farmácia Popular pela AC Comércio de Medicamentos Ltda, situada em Goiânia/GO, havendo diligências ainda a serem realizadas; 

CONSIDERANDO que tais fatos podem caracterizar, em tese, atos lesivos à administração pública da União, previstos no art. 5º, IV, 

“g”, da Lei 12.846/2013; 

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

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

logo: 

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

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

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

b) solicite-se à Procuradoria da República no Município de Luziânia/GO que efetue a entrega atempada de notificação a ALTAIR 

CÂNDIDO ALVES, tendo em vista que a tentativa de entrega via correio restou frustrada (Fl. 108-verso);  

  

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 46375| 

PORTARIA N° 269, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício das atribuições previstas no 

art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/1984, c/c art. 21, da Lei nº 12.846/2013: 

CONSIDERANDO que se esgotou o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.000951/2017-45, 

instaurado para apurar suspeitas levantadas pelo Relatório de Auditoria nº 17.229 – DENASUS, de dispensação simulada de medicamentos pelo programa 

Farmácia Popular pela Drogaria Drogamanda Ltda – ME, situada em Goiânia/GO, havendo diligências ainda a serem realizadas; 

CONSIDERANDO que tais fatos podem caracterizar, em tese, atos lesivos à administração pública da União, previstos no art. 5º, IV, 

“g”, da Lei 12.846/2013; 

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

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

logo: 
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a) a atuação desta portaria como ato de conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil e seu encarte como fls. 01-A/01-

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

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

b) notifique-se a investigada a fornecer, no prazo de até 10 dias, cópia digitalizada de todos os documentos referidos no Comunicado 

de Auditoria – CA/DENASUS/SEAD/MS-GO nº 073 (cuja cópia deverá instruir o ofício; 

c) com a resposta ao item anterior, solicite-se à SPEA a realização de perícia contábil com a finalidade de verificar a regularidade das 

dispensações relacionadas no Relatório de Auditoria nº 17.229 – DENASUS; 

d) requisite-se cópias das certidões de óbitos das pessoas relacionadas nos papéis de trabalho de fls. 48. Para tanto, solicite-se à 

ASSPAD/GO a identificação dos respectivos cartórios. 

  

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 46445| 

EDITAL Nº 24, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Inquérito civil nº 1.18.000.000954/2017-89. AUDIÊNCIA PÚBLICA 

SEGURANÇA PÚBLICA E ESATATUTO DO DESARMAMENTO 

 

O Ministério Público Federal em Goiás, por intermédio do Procurador da República em exercício na Procuradoria Regional dos 

Direitos do Cidadão, torna pública a programação da audiência pública a se realizar no dia 21 de novembro de 2017, a partir das 8:00 horas, na sede da 

Procuradoria da República em Goiás 

1. Data, horário e local de realização 

A audiência pública será realizada no dia 21 de novembro de 2017, com credenciamento dos expositores às 8:00h e início do evento 

às 8:30h, no auditório da Procuradoria da República em Goiás, localizada na Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 2, Park 

Lozandes, Goiânia/GO. 

2. Expositores e ordem de apresentação 

Entidades, órgãos, movimentos sociais e especialistas convocados ou convidados apresentar-se-ão, em até 30 (trinta) minutos, 

conforme se segue: 

 
 

Horário Órgão/Entidade/Movimento 

1 8:30 Ministério Público Federal 

2 9:00 Movimento Viva Brasil 

3 9:30 Comissão Especial de Estudo Pelo Porte de Arma da OAB - CEEPA 

4 10:00 Associação Brasil nas Ruas 

5 10:30 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

7 11:00 Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás 

8 11:30 Participação social 

 

 

Intervalo (12:00 as 14:00) 

9 14:00 Comissão de Constituição e Justiça do Senado 

10 14:30 Polícia Militar do Estado de Goiás 

11 15:00 Câmara dos Deputados 

12 15:30 Polícia Federal 

13 16:00 Participação social 

14 16:30 Ministério Público Federal - encerramento 

 

3. Disposições gerais 

3.1. Além dos órgãos, entidades, movimentos sociais e especialistas que se pronunciarão oficialmente, outros poderão fazer eventuais 

esclarecimentos e questionamentos pertinentes e oportunos, conforme decisão da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC.  

3.2. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão-PRDC não se responsabiliza pelo pagamento das despesas com hospedagem, 

alimentação, passagens aéreas ou terrestres, entre outras, decorrentes da participação na audiência pública. 

3.3. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Assessoria de Comunicação Social (Ascom), pelo endereço eletrônico 

prgo-ascom@mpf.mp.br, ou pelo telefone: (62) 3243-5454. 

3.4. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão - PRDC. 

Registre-se. Publique-se. 

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Procurador da República 

 Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - substituto 

mailto:prgo-ascom@mpf.mp.br
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 25667| 

PORTARIA Nº 19, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

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

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

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

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

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

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

e) considerando os elementos constantes do Procedimento Preparatório – PP n.º 1.19.000.000557/2017-70, o qual apura a notícia de 

irregularidades relativas à falta de infraestrutura e segurança no prédio utilizado para aulas e demais atividades do curso Técnico de Informática 

subsequente ministrado no IFMA - Polo Avançado do Município de Rosário/MA; 

f) considerando a Reunião realizada nesta Procuradoria da República (Memória de Reunião n.° 08/2017 - TO/PR/MA - fls. 90/92), 

que contou com a presença de representantes da Polícia Militar do Maranhão, IFMA, comissão de estudantes, membro do poder legislativo municipal, 

Secretária Municipal e Procurador Adjunto do Município de Rosário/MA, os quais comprometeram à se reunir no dia 26/07/2017, às 19h no prédio do 

IFMA (campus Rosário) para discutir, avaliar e adotar providências para resolução da problemática apurada no presente procedimento; 

g) considerando que não houve presença de nenhum representante do Município de Rosário na mencionada reunião (fls. 96/96v), e 

que, conforme Memória de Reunião n.° 08/2017 - TO/PR/MA - fl. 91-v, o citado Município comprometeu-se a encaminhar no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da reunião os projetos referentes ao cronograma e início de execução do projeto de iluminação pública e infraestrutura das vias 

de acesso ao campus do IFMA em Rosário, bem como proposta acerca da viabilidade de disponibilização de transporte público municipal para os alunos 

do IFMA - Rosário; 

h) considerando que compete ao Município a obrigação de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos, incluindo o de iluminação pública, nos termos dos arts. 30, V e 149-A da Constituição Federal de 1988; 

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

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

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

Público e para promover ampla apuração dos fatos noticiados, converter o Procedimento Preparatório nº 1.19.000.000557/2017-70 em INQUÉRITO 

CIVIL a fim de apurar as irregularidades relativas à falta de infraestrutura e segurança no prédio utilizado para aulas e demais atividades do curso Técnico 

de Informática subsequente ministrado no IFMA - Polo Avançado do Município de Rosário/MA, vinculado à PFDC, pelo prazo de um ano. 

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e 

II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução n.º 87/2006, alterada pela redação 

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

Por oportuno, como diligência inicial do apuratório, DETERMINO: 

a) Requisite-se ao Município de Rosário/MA, com cópias desta Portaria de Instauração de IC, da Memória de Reunião n.° 08/2017 - 

TO/PR/MA - fls. 90/92, do estudo de situação realizado pela PMMA - fls. 122/125, do Ofício constante às fls. 130/131 e fl. 133. , informações 

pormenorizadas acerca dos projetos referentes ao cronograma e início de execução do projeto de iluminação pública e infraestrutura das vias de acesso 

ao campus do IFMA em Rosário, bem como, considerando a lista de materiais encaminhadas à esta Procuradoria (material Val Paraíso), informe acerca 

do andamento do procedimento licitatório junto à Comissão Permanente de Licitação e seu respectivo número de autuação, juntando toda documentação 

pertinente. 

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

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ALEXANDRE SILVA SOARES 

Procurador da República 

(Em substituição legal ao 11ª Ofício) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 36493| 

PORTARIA N° 364, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III 

do artigo 129 da Constituição Federal e no inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar nº75/93, 

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

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 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, ademais, que a CRFB/88 e a LC nº75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de promover o 

inquérito civil para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e proteção aos princípios da cidadania e dignidade da pessoa humana; 

Considerando que a CRFB/88 reserva especial espaço para os princípios da igualdade (art. 5º, inciso XXXI do artigo 7º e inciso VIII 

do artigo 37), da integração social (inciso IV do artigo 203, inciso III do artigo 208, inciso II do §1º e §2º do artigo 227) e da ampla acessibilidade (artigo 

244); 

Considerando a necessidade que o princípio da igualidade somente será obtido por meio de atendimento diferenciado para as pessoas 

com deficiência e com mobilidade reduzida, concretizando o referido Estado Democrático de Direito; 
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Considerando a necessidade de atendimento pelo Ministério Público Federal, como guardião do ordenamento jurídico e do regime 

democrático, de todas as normas que determinam ampla acessibilidade aos seus serviços; 

Considerando, outrossim, as determinações contidas nas Leis nº7.853/1989, º10.048/200, nº 10.098/2000, nº 10.436/2002, nº 

11.126/2005, nos Decretos nº 3.298/199, nº 3.956/2001, nº 5.296/2004, nº 5.296/2004, nº 5.626/2005, nº 5.904/2006 e nas Normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (14.022/1997/, 14.273/199, 14.021/2005 e 15.320/2005), dentre outras que definem critério para aumento da acessibilidade 

das instituições públicas e locais de uso coletivo; 

Considerando, que foi instaurado, pela Portaria nº67, de 03 de março de 2011, o Inquérito Civil 1.20.000.000630/2009-82, a fim de 

“fiscalizar o cumprimento das normas que determinam a ampla acessibilidade na estrutura física e nos serviços da PR/MT” (fls. 57/58); 

Considerando o despacho de 8/11/17 que determinou a instauração de 2 novos autos extrajudiciais (um, com o objeto da 

“acessibilidade dos serviços da PRMT”, vinculado à PFDC; e outro investigando “alvará de funcionamento e prevenção da PRMT”, vinculada à 1CCR; 

Considerando, então, que o objeto envolvido neste caderno apuratório ficou mais restrito do que o consignado inicialmente na Portaria 

nº67, de 03 de março de 2011, em fls. 57/58 deste Inquérito Civil, abarcando somente a acessibilidade da estrutura física da PRMT”; 

Considerando, ademais, o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de coleta de mais elementos para uma prudente atuação ministerial, conforme determinado 

em despacho próprio; 

RESOLVE 

ADITAR a Portaria de Instauração, devendo o presente Inquérito passe a ter como: 

OBJETO: para “fiscalizar a ampla acessibilidade da estrutura física da PRMT”, conforme determinado em despacho próprio; 

ASSUNTO (SGT/CNMP): 9986-Garantias Constitucionais/900158- Acessibilidade /11843-Pessoas com deficiência; 

CONSIDERANDO, o disposto no parágrafo único do artigo 5º da Resolução nº87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal (Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010), determino que: 

a) promova a retificação dos dados constantes do Sistema Único de Informações; 

b) comunique ao NAOP/1ª Região do aditamento da Portaria de Conversão em Inquérito Civil Público n.º 1.20.000.000630/2009-82, 

via “Sistema Único” (cadastramento da portaria com as cautelas de praxe), no prazo de 10 dias (Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal - CSMPF, art. 6º); 

c) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI, e art. 16, § 1º, inc. I); e c) providencie a publicação desta Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, inc. I). 

 

SAMIRA ENGEL DOMINGUES 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 4273| 

PORTARIA Nº 19, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

legais e constitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e II da Constituição da República; do art. 4º, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público: a) CONSIDERANDO todo o contido no procedimento preparatório n. 1.21.005.000002/2017-20, autuado em 

25/01/2017, atualmente em trâmite no 3º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS, área de atuação Cível – Tutela Coletiva, 

Grupo temático 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Município Paranhos, comunidade indígena Ypo'i, que tem como objeto o registro civil de 

nascimento das crianças indígenas que vivem em Ypo'i; b) CONSIDERANDO que decorreu o prazo de tramitação do presente procedimento preparatório 

sem que se reunissem elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas previstas no art. 4º, caput, da Resolução n. 87/2010 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; c) CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências no âmbito deste procedimento 

extrajudicial; d) CONSIDERANDO que a ausência de registro civil de nascimento cria obstáculo para emissão de outros documentos civis (v.g. carteira 

de identidade, CPF, título de eleitor) e, por consequência, dificultando o exercício de direitos sociais; e) CONSIDERANDO que o registro civil consiste 

em direito fundamental assegurado a todos, inclusive à população indígena, constituindo instrumento de exercício da cidadania; f) RESOLVE instaurar, 

com base na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, através da presente portaria, o Inquérito Civil n. 1.21.005.000002/2017-

20, tendo por objeto apurar os fatos acima descritos. 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

LUIZ PAULO PACIORNIK SCHULMAN 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 7970| 

PORTARIA Nº 93, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Autos n. 1.22.002.000360/2017-25 

 

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

constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 

8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO 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 estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 

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

coletivos (art. 129,III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos nº 1.22.002.000360-2017-25, em que consta a informação de que equipamentos médicos 

adquiridos com verba federal estariam parados, sem qualquer uso, no Hospital São Gabriel, em FRUTAL - MG, determino: 

  

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria e dos autos referidos, para apuração 

das possíveis irregularidades; 

II – oficie-se ao HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL (Praça Dr. França, 100, CEP 38200-000), na figura da Secretária 

Municipal de Saúde MARÍLIA GONÇALVES, remetendo-lhe uma cópia da Manifestação 20170072191 (f. 02) e solicitando que, no prazo de 30 dias, 

preste as informações e esclarecimentos que tiver para a "denúncia"; 

III - Após os registros de praxe, publique-se. 

Vencidos os 30 dias, conclusos. 

 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 9027| 

PORTARIA Nº 94, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; e 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente (art. 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/1993, e art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/1985); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO, o encaminhamento do Ofício da 4ª CCR, segundo o qual, diante do alarmante aumento do índice de 

desmatamento observado no último ano de 2016, notadamente na região da Amazônia Legal, causador de grande repercussão internacional e gerador de 

urgentes demandas para o País, no tocante ao combate às ações de desmatamento ilegal, à recuperação de áreas degradadas e à responsabilização dos 

autores, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão está estruturando um Projeto Institucional, preliminarmente denominado “Amazônia Protege”, que tem 

por objetivo: 

1. Ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia, no ano de 2016 

(áreas superiores a 60 hectares, nessa primeira fase); 

2. Assumir compromisso público de atuação contínua do MPF, visando coibir futuras ações de desmatamentos ilegais; 

3. Estruturar um site público para divulgação das ações em curso, das áreas demandadas e dos resultados de julgamentos; 

4. Lançar campanhas de comunicação e conscientização referentes aos polígonos que foram alvo de desmatamento ilegal, com o 

intento de que: a) órgãos públicos não emitam quaisquer tipos de documentos a eles relacionados; b) participantes da cadeia produtiva não realizarem 

compras oriundas dessas áreas; c) particulares não façam quaisquer tipos de investimentos nesses empreendimentos e; d) as áreas afetadas sejam excluídas 

de quaisquer projetos de regularização fundiária; 

5. Aprimorar os instrumentos de controle de áreas desmatadas, substituindo a mera utilização de nomes e CPFs por aplicações 

baseadas em coordenadas geográficas: DNA da Propriedade. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o seguinte objeto: Coordenação da Ação "Amazônia Protege" em Tucuruí 

- Apuração de desmatamento de áreas levantadas junto ao PRODES 2016 na região de Tucuruí, e adoção das medidas necessárias à reparação do dano 

causado ao meio ambiente. 

Como diligências, determino: 

1) Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil e distribua-se, manualmente, a esta signatária, ante a adesão ao Projeto 

Amazônia Protege; e 

2) Comunique-se à 4ª CCR a instauração do presente IC, via Sistema Único; 

 

THAIS ARAUJO RUIZ 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 43276| 

PORTARIA Nº 1.172, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

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

Lei Complementar 75/1993; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

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

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III); 
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CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

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

CONSIDERANDO os fatos contidos no Ofício 04/2017 (PR-PA-00012146/2017), oriundo de ribeirinhos da Ilha do Marajó, narrando 

a falta de expedição de TAUS; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto “Comunidades tradicionais. Regularização fundiária. Alegação de falta 

de expedição de TAUS nas lhas Atatazinho, Cajuíba, Maritubinha, Paruruaçu, Fronteira, Murumuru e Guajará.”, pelo que: 

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

registros no Sistema Único. 

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

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

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

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 43275| 

PORTARIA Nº 1.173, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

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

Lei Complementar 75/1993; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

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

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

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

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

CONSIDERANDO os fatos contidos no Ofício nº 237/17-MP/8ªPJ oriundo da 8ª Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto “Quilombolas. Terra. Rosário. Salvaterra. Ocupação e cercamento de área 

comum de extrativismo e roça pela Rizicultura”, pelo que: 

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

registros no Sistema Único. 

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

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

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

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 43274| 

PORTARIA Nº 1.175, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

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

Lei Complementar 75/1993; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

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

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

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

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

CONSIDERANDO os fatos contidos na representação da Comunidade Quilombola Sítio São João (Etiqueta PR-PA-00032318/2017) 

noticiando sobre vendas de terras na citada comunidade; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto “Venda de terras na comunidade tradicional São João, Município de 

Barcarena”, pelo que: 

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

registros no Sistema Único. 

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

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

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

 PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 43273| 

PORTARIA Nº 1.176, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

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

Lei Complementar 75/1993; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

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

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

CONSIDERANDO que a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

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

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

CONSIDERANDO os fatos contidos no Ofício-Circular nº 2/2017/6CCR (PGR-00082229/2017), oriundo da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, e na Memória de Reunião ocorrida em 18 de abril de 2017 (PR-PA-00042988/2017); 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto “Educação indígena. Forma de contratação de profissionais. Concurso 

público”, pelo que: 

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

registros no Sistema Único. 

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

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

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

 

PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 43280| 

PORTARIA Nº 1.178, DE 9 DE SETEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional 

da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da 

Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 06.04.2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e  

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

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

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

Considerando os fatos constantes dos autos de Notícia de Fato nº. 1.23.000.002844/2017-91, instaurada em razão de representação 

formulada por Carlos Augusto de Brito Carvalho de nunciando suposta máfia envolvendo donos de construtoras que, com a colaboração de dirigentes do 

CREA-PA, teriam agido em grandes obras federais na Região Norte. 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos 

constantes da referida notícia de fato, pelo que: 

Determina-se: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com a presente notícia de fato, sem necessidade de nova distribuição, uma 

vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 

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

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

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

3 –  Notifique-se o representante para prestar depoimento no próximo dia 06 de dezembro às 15:00 horas.   

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4533| 

RECOMENDAÇÃO Nº 72, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras). Prefeito (Prefeita) e Secretário 

(Secretária) de Educação. Município de Aurora do Pará/PA. Referência: 

Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 
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2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 
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Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 
necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 
precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 
 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 73, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Cachoeira do Piriá/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 
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Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente para o 

FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, reconhecida 

expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos próprios”) 

e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se esse pedido de 

desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa hipótese, o 

Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-
se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 
devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 
rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 
ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 
mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 
como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 
desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A Administração até 
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pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários sucumbenciais estabelecidos em Juízo. 

Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido e certo, independente do êxito ou não na 

demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, 

II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos 

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 74, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Capitão Poço/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 
 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação  

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 
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Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4536| 

RECOMENDAÇÃO Nº 75, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras). Prefeito (Prefeita) e Secretário 

(Secretária) de Educação. Município de Dom Eliseu/PA. Referência: 

Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  
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Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4537| 

RECOMENDAÇÃO Nº 76, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Garrafão do Norte/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 
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Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 
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b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 77, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Ipixuna do Pará/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 
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Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 
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diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 78, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Irituia/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 
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2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 
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EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4540| 

RECOMENDAÇÃO Nº 79, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Mãe do Rio/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

  

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 
ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 
pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 
finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 
hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 
essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 
devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 
rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 
ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 



DMPF-e Nº 213/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 Publicação: terça-feira, 14 de novembro de 2017 35 

 

 

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. 

 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 
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A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 
 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 80, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Nova Esperança do Piriá/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

  

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 

condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 

essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 
ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 
mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 
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§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 
como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 
desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 
com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 
receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 

prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 
e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 
de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 
Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 
dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 
para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 
necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 
ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 
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A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4542| 

RECOMENDAÇÃO Nº 81, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Ourém/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

 

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 
hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 
condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 
essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 
aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 
devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 
rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 
ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 

mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 
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§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 
como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 
desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 
com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 
receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 
prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 
e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 

de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 

termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 

dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 

precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 
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Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4543| 

RECOMENDAÇÃO Nº 82, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Santa Luzia do Pará/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

  

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 
hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 
condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 
essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 
rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 
ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 
mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
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§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 
como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 

desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 

com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 
receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 
prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 
e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 
de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 
termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 
Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 
dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 
para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 

necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 
ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 
precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 
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Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4544| 

RECOMENDAÇÃO Nº 83, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de São Miguel do Guamá/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

  

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 
pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 
reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 

hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 
condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 
essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-
se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 
aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 

rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 

ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 
mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 

art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
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§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 

pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 

como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 
desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 
com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 
prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 
de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 
termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 
Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 
dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 
necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 
precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 
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Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4545| 

RECOMENDAÇÃO Nº 84, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Às Suas Excelências os (as) Senhores (Senhoras) 

Prefeito (Prefeita) e Secretário (Secretária) de Educação 

Município de Ulianópolis/PA 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.23.006.000311/2017-15 

  

1. CONTEXTO GERAL. 

Vários Municípios brasileiros têm recebido precatórios da União referentes a diferenças pretéritas de repasse da complementação 

federal do então FUNDEF (atual FUNDEB) quanto ao período de 1998 até 2003. Esses precatórios possuem expressivos valores, em geral superiores a 

R$ 5 milhões.  

Quanto ao tema, têm-se levantado duas questões relevantes: a primeira, em relação à destinação da verba; a segunda, em relação ao 

valor e forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelo advogado 

ou escritório em Juízo). 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO POR INSUFICIENTE 

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. 

Essa questão se biparte em dois elementos: se a verba pode ser utilizada somente na educação ou em qualquer finalidade; e se, dentro 

da educação, prevalece para o gasto do precatório a necessidade empregar no mínimo 60% dos recursos para remuneração de pessoal. 

2.1. DA FINALIDADE VINCULADA À EDUCAÇÃO. 

Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósitos insuficientes na conta vinculada do FUNDEF, então o destino 

dessa diferença que agora se recebe deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do FUNDEF (para recompor o déficit dos depósitos 

pretéritos). 

Alguns Municípios têm argumentado que, no passado, utilizaram verbas próprias para compensar o insuficiente repasse federal e, por 

isso, deveriam ser agora autorizados a gastar os precatórios decorrentes do FUNDEF como se fossem verba própria, sem vinculação exclusiva às 

finalidades da educação. 

Entretanto, esta alegada utilização pretérita de recursos da conta geral da Prefeitura para compensar o repasse federal insuficiente 

para o FUNDEF é um outro fato, uma outra causa de pedir, que, para ser levada em conta, necessitaria ter sido comprovada na ação judicial e, sobretudo, 

reconhecida expressamente na sentença transitada em julgado. 

Por certo, se, na ação judicial, o Município houver comprovado essa causa de pedir (a suposta “compensação pretérita com recursos 

próprios”) e formulado pedido expresso de que os valores decorrentes da condenação voltassem para a conta geral da Prefeitura, sem vinculação; e se 

esse pedido de desvinculação da finalidade de educação houver sido expressamente deferido na sentença transitada em julgado; aí então, somente nessa 
hipótese, o Município poderá gastar o montante em quaisquer finalidades públicas.  

Porém, se a sentença transitada em julgado simplesmente reconheceu como causa de pedir o fato de que a União efetuou repasses 

insuficientes para a conta do FUNDEF e determinou a complementação desses repasses, então está claro que a finalidade dos recursos derivados da 
condenação é a mesma finalidade que motivou a própria condenação: a conta do FUNDEF, com seus propósitos vinculados de manutenção do ensino. 

Outro argumento de alguns Municípios tem sido o fato de que o recurso é muito expressivo para ser gasto apenas na educação. 

Sustenta-se que há outras finalidades urgentes e igualmente relevantes (como obras de saúde, por exemplo), as quais poderiam ser contempladas com 
essa verba. 

Se é esse o caso, cumprirá ao Município alegar e comprovar judicialmente, em cada caso, essas outras necessidades e sua urgência, 

bem como demonstrar ao Juízo, em uma ação própria, os motivos de não se mostrar possível ou proporcional a aplicação vinculada dos recursos. Tratar-

se-á, então, de uma ação judicial cujo pedido é justamente a desvinculação desses recursos – o que, se autorizado judicialmente, naturalmente será cabível. 

O que não se pode fazer, entretanto, é, sem autorização judicial específica, receber recursos que originariamente são do FUNDEF e 

aplicá-los em outras finalidades. 

Por fim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1824/2017, firmou entendimento de que os recursos federais, 

decorrentes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef 

devem: 

a) ser depositados na conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a finalidade e a 
rastreabilidade; 

b) ser utilizados exclusivamente na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art. 60 do ADCT, 
ou seja, na manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. 

2.2. DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE 60% COM GASTOS DE PESSOAL. 

Por outro lado, quanto à obrigação de aplicar no mínimo 60% dos recursos com remuneração do pessoal da educação, ela não se 
mostra, em princípio, aplicável a este caso, em razão de previsão expressa veiculada no art. 17, §§2º e 3º, Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do 
art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
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§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

É que a verba ora recebida não é uma receita permanente (que se repetirá nos próximos anos), motivo pelo qual não pode ser utilizada 
como justificativa para aumentar salários, que são considerados despesas continuadas de caráter permanente.  

Naturalmente, a solução de distribuição entre os profissionais da educação sob a forma de bônus ou abono, alvitrada por alguns 

sindicatos, tampouco é compatível com o valor da verba e com sua natureza pública. De fato, embora exista previsão abstrata de bônus ou abono de 

incentivo ao ensino, o fato é que distribuir 60% de tudo que se recebeu a título de atrasados do FUNDEF exclusivamente como abono ou bônus constituiria 
desvio de finalidade e subversão do propósito da Fundo. 

3. DA QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

Alguns Municípios celebraram contratos advocatícios lesivos ao patrimônio público, prevendo honorários contratuais incompatíveis 
com o alto valor e a baixa complexidade da causa (a qual trata de matéria exclusivamente de Direito, já pacificada). 

Os honorários contratuais têm chegado, por vezes, a 20%. Considerando como exemplo um precatório de R$ 20 milhões, isso 

resultaria no pagamento de R$ 4 milhões com recursos públicos, para uma causa com peças-padrão. Não se pode esquecer, ademais, que os escritórios 

de advocacia já receberam honorários sucumbenciais no próprio processo judicial, arbitrados igualmente sobre o valor da causa. Se, além desses, 

receberem também honorários convencionais (contratuais) em altos percentuais, ter-se-á efetiva desproporcionalidade e lesão ao erário.  

Escritórios têm argumentado que os honorários convencionais são uma livre convenção entre o cliente e o causídico. De fato. Ocorre 

que, neste caso, o cliente é a Fazenda Pública, e os recursos que remuneram os serviços são públicos. Assim, um eventual contrato advocatício que 

preveja honorários convencionais desproporcionais é lesivo ao patrimônio público e, como tal, há de ser anulado (tanto como qualquer outro ato lesivo 

ao patrimônio público, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e da Lei da Ação Popular), inclusive com responsabilização dos que derem causa ao 
prejuízo. 

Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o 

preço (é dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de ser certo e 

preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda. A 

Administração até pode firmar contrato em que não despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja decorrente de honorários 

sucumbenciais estabelecidos em Juízo. Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de honorários contratuais, este tem de ser pré-definido 

e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

À parte dessa questão, o fato é que, ainda que os honorários contratuais não tenham sido firmados como percentual do êxito, ou ainda 

que se considerasse lícita essa prática, o gestor tem a especial obrigação de verificar a eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração 

e, se for o caso, promover sua anulação ou pleiteá-la em Juízo. O que não pode o gestor é efetuar pagamento desproporcional de valores por uma causa 
de modelos já prontos, sobretudo considerando que já foram recebidas, em cada ação judicial, os honorários sucumbenciais fixados pelo Judiciário. 

4. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos 
termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da 
Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA a essa Prefeitura que, caso tenha recebido, receba ou tenha a receber verbas 
dessa natureza: 

a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de complementação federal) exclusivamente na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, em atenção ao art. 2º da Lei 9424/96, salvo autorização literal e expressa em decisão judicial 

para emprego em finalidades distintas; 

b) suspenda quaisquer pagamentos de honorários advocatícios contratuais/convencionais que tenham sido fixados como percentual 

do proveito obtido com a ação judicial, promovendo, inclusive, a anulação do referido contrato nesse particular, por ilegalidade e lesão ao erário, ou, se 
necessário, o ajuizamento de ação judicial para essa anulação; 

c) em todos os contratos de honorários firmados nesse tema (ainda que sem a ilegal fixação de honorários contratuais como percentual 

da causa), examine com especial cautela os valores dos honorários convencionais pagos a escritórios de advocacia em razão do recebimento dessas 

diferenças do FUNDEF, a fim de impedir o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário – promovendo, inclusive, a anulação dos contratos 

ou a correspondente ação judicial para essa anulação, em caso de previsão de valores desproporcionais. 

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUISITA que s destinatários da presente Recomendação, sob as advertências 

legais, devem informar, no prazo de até 20 (vinte) dias contados do seu recebimento, sobre o atendimento desta Recomendação e as providências adotadas 

para o fiel cumprimento de seus termos, bem como informar a esta Procuradoria se recebeu ou irá receber verbas referentes ao FUNDEF por meio de 
precatórios. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: 

A presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossas Excelências quanto a todas as questões e fundamentos 

aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e judiciais cabíveis por este 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, quer em face do ente público, quer em face diretamente do gestor, caso fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 
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Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e proceda aos devidos registros nos sistemas de informática. 

Esta recomendação servirá como Ofício. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61726| 

PORTARIA Nº 790, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, bem como o contido na Portaria PRC/PR nº 668, de 19 de setembro de 2012, e 

considerando o voto de nº 7566/2017, da relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária 

nº 694 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ADRIANO BARROS FERNANDES para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à investigação nos autos nº 5001566-89.2016.404.7015, em trâmite na 1ª Vara Federal de Apucarana. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61709| 

PORTARIA Nº 791, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 8020/2017, do relator José Bonifácio Borges de Andrada, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária 

nº 692 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República YARA QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA SPRADA para, como órgão do Ministério Público 

Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5012373-82.2017.404.7000, em trâmite na 12ª Vara Federal de Curitiba. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61711| 

PORTARIA Nº 792, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 7776/2017, do relator Franklin Rodrigues da Costa, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 692 

da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República JOSÉ SOARES FRISCH para, como órgão do Ministério Público Federal, dar prosseguimento 

à persecução penal nos autos nº 1.25.000.002540/2017-50, em trâmite na Procuradoria da República no Estado do Paraná. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 3224| 

PORTARIA Nº 20, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 
 

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

em especial o art. 129 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e arts. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

do patrimônio público e social (CF/88, art. 129, III) e que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF/88, art. 37, 

caput); 

CONSIDERANDO o teor da representação que originou o Procedimento Preparatório (PP) n. 1.25.014.000048/2017-91, dando conta 

de que o acompanhamento da jornada dos servidores do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas/PR, por meio de livro ponto, não estaria sendo 

suficiente, pois ocorreria o descumprimento de carga horária por servidores sem o consequente desconto financeiro; 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil mediante a conversão do presente Procedimento Preparatório com os seguintes dados: Grupo Temático, 1ª 

CCR/MPF; tema: 10287 - Jornada de Trabalho; ementa, "apurar o suposto descumprimento de legislação referente ao registro de assiduidade e 

pontualidade dos servidores do IFPR Palmas/PR, bem como instar a administração a implantar meio de controle eletrônico de ponto". 

Para isso, com fundamento no art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, determino: 

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

II – estabeleça-se o prazo de 01 (um) ano para a conclusão do IC, prorrogável se necessário, conforme disposto no art. 15 da Resolução 

CSMPF nº 87/2006; 
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IV – aguarde-se a resposta ao Ofício nº 642/2017 (fl. 80); 

V – cientifique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da presente medida, com remessa de cópia para publicação; 
 

WALTER JOSÉ MATHIAS JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61584| 

PORTARIA Nº 57, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ADAIR RODRIGUES DA SILVA, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ALADAIR RODRIGUES DA SILVA é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 410574/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61598| 

PORTARIA N.º 58, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 
Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 
eleitoral de 2016, por parte de ADILSON NEKEL DUARTE, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 
TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ADILSON NEKEL DUARTE é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 413663/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61601| 

PORTARIA Nº 60, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de VERA LUCIA DE FATIMA RAMOS, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado VERA LUCIA DE FATIMA RAMOS é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 776188/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61605| 

PORTARIA Nº 61, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 768531/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61624| 

PORTARIA Nº 62, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de SILVIO CORDEIRO FAVORETTO, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado SILVIO CORDEIRO FAVORETTO é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 752798/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61629| 

PORTARIA N º 63, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de SELMA ROSANE PIRES, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado SELMA ROSANE PIRES é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 747992/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61637| 

PORTARIA Nº 64, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 
187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 
n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 
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RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 
eleitoral de 2016, por parte de RENATA APARECIDA FERREIRA SANTANA, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 
TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado RENATA APARECIDA FERREIRA SANTANA é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 723732/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61640| 

PORTARIA Nº 65, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ROBERTO CEZAR SOARES, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ROBERTO CEZAR SOARES é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 728879/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61643| 

PORTARIA Nº 66, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de REGIANE DOS ANJOS LOPES, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 
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c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado REGIANE DOS ANJOS LOPES é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 721165/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61648| 

PORTARIA N º 67, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO JUNIOR, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO JUNIOR é inscrito, bem como o seu último endereço 

informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 696427/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61652| 

PORTARIA Nº 68, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 
187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 
Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 
eleitoral de 2016, por parte de MICHELI FABIANI DA CRUS DIAS, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 
TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 
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e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado MICHELI FABIANI DA CRUZ DIAS é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 688516/2016 em anexo. 

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

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61656| 

PORTARIA N º 69, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de MURILO SKROCH DA CRUZ, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado MURILO SKROCH DA CRUZ é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 692570/2016 em anexo. 

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

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61662| 

PORTARIA N º 70, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de MARIA DE MATOS SANTOS, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado MARIA DE MATOS SANTOS é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 667442/2016 em anexo. 

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

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61668| 

PORTARIA N º 72, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de JOSE CARLOS CHAGAS, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado JOSE CARLOS CHAGAS é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 597010/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61672| 

PORTARIA Nº 73, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de JHONES ROBERTO DE LIMA, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado JHONES ROBERTO DE LIMA é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 582655/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61677| 

PORTARIA N º 74, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ISRAEL ROSA SANTOS, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ISRAEL ROSA SANTOS é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 568379/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61716| 

PORTARIA N º 75, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de HAMURABI RIBEIRO DO PRADO, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado HAMURABI RIBEIRO DO PRADO é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 558334/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61723| 

PORTARIA Nº 76, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 
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RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ELISABETE FREIRE DE SOUZA, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ELISABETE FREIRE DE SOUZA é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 513139/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61729| 

PORTARIA Nº 77, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 
n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 
Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de DIRCE MARA DA SILVA MACHADO, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado DIRCE MARA DA SILVA MACHADO é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 495569/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61587| 

PORTARIA Nº 78, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de DORONEIA AURIA DA CRUZ STAES, dentre outras condutas, determinando para tanto: 



DMPF-e Nº 213/2017- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 Publicação: terça-feira, 14 de novembro de 2017 56 

 

 

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. 

 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado DORONEIA DA CRUZ STAES é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 497481/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61559| 

PORTARIA Nº 79, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de CLAUDINEI DA SILVA , dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado CLADINEI DA SILVA é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 473466/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61568| 

PORTARIA Nº 80, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 
eleitoral de 2016, por parte de ANTONIO FLORENCIO BRANDAO, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 
TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 
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e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ANTONIO FLORENCIO BRANDAO é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 446694/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61574| 

PORTARIA Nº 81, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ALEJANDRO GUEVARA EMILIO, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ALEJANDRO GUEVARA EMILIO é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 421689/2016 em anexo. 

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

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61590| 

PORTARIA Nº 82, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ADELAR SCALIA, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ADELAR SCALIA é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 411592/2016 em anexo. 

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

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61555| 

PORTARIA Nº 87, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de ELTON OSMAR TAVARES, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado ELTON OSMAR TAVARES é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 395157/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61580| 

PORTARIA Nº 88, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de VINICIUS DOS SANTOS XAVIER, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado VINICIUS DOS SANTOS XAVIER é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 778541/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61594| 

PORTARIA Nº 89, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, COM FUNÇÕES ELEITORAIS PERANTE A 

187 ZONA ELEITORAL DE PINHAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 

Considerando a incumbência prevista no art. 127 da Constituição Federal quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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Considerando a expressa disposição contida no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75 de 1993; 

Considerando a Resolução PGJ/MPPR n.º 3878 de 03 de outubro de 2014, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público 

Estadual, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades eleitorais relativas a DOAÇÕES IRREGULARES, oriundas do Ministério 

Público Federal – SisConta Eleitoral; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento nas referidas Portaria 

499/2014 e Resolução 3878/2014, para apuração de suposta prática de DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PERMITIDO pela Lei, para a campanha 

eleitoral de 2016, por parte de VALTER DINIZ, dentre outras condutas, determinando para tanto: 

a) a nomeação dos servidores ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI e EDUARDO 

TOMIO UESUGI para funcionar como secretários após devidamente compromissados; 

b) o registro do presente procedimento junto ao PROMP; 

c) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos das peças de informação; 

d) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito; 

d) a expedição de ofício à Coordenadoria Eleitoral, comunicando o feito; 

e) a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral responsável pela distribuição dos serviços eleitorais em Pinhais (PR.) a fim de que 

informem em que Zona Eleitoral o representado VALTER DINIZ é inscrito, bem como o seu último endereço informado. 

Após cumpridas as diligências acima, voltem os autos para novas providências. 

As peças de informação estão consubstanciadas no Relatório de Conhecimento n. 772648/2016 em anexo. 

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

 

FÁBIA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ 

  Promotora de Justiça 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 61477| 

PORTARIA Nº 306, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público  promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais os do consumidor e os referentes à tutela da ordem econômica, nos termos do artigo 129, inc. II e III da 

Constituição Federal bem como do artigo 5º, inc. III, “c” da Lei Complementar nº 75/1993 e pelos artigos 81 e 82, inc. I da Lei nº 8.078/1990; 

Considerando a necessidade de verificar suposta propaganda enganosa de produto farmacêutico;  

Considerando que o curso das investigações presentes mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, conforme determina a nova redação do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.001443/2017-40, em Inquérito Civil Público; 

Para isso, DETERMINA-SE:  

I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 

II – a comunicação da instauração à d. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 

III – o prosseguimento do feito.  

 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 13280| 

PORTARIA Nº 30, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000137/2017-49 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

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

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar o contido no expediente oriundo da Procuradoria da 

República em Pernambuco, que encaminha documentação e mídia na qual noticia possíveis irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do 

Ministério do Turismo por meio do Convênio nº 735860, cujo objeto era a realização do I AFRÂNIO FEST, perpetrada pela Prefeitura de Afrânio/PE; 

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

Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

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

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a adoção das seguintes providências: 

1 – junte-se aos autos a cópia do IPL nº 0074/2013; 

2 – considerando que foram requisitadas diligências no bojo daquele IPL, sobreste-se o feito pelo prazo de 30(trinta) dias. 
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Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 

a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com o presente procedimento administrativo; 

b) Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 

6º da Resolução n.º 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 

87/2006; 

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

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

o seu transcurso. 

  

MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 

Procuradora da República 

Em substituição à Titular do 1ºOTCC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 45316| 

PORTARIA Nº 35, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Notícia de Fato nº 1.26.000.002406/2017-11. EMENTA: NOTÍCIA DE FATO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. 

CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 5ª CCR. 

 

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 notícia de o descaso das autoridades competentes 

com a conservação, sinalização e iluminação da BR 101, especialmente no movimentado trecho que corta a Região Metropolitana do Recife. É uma via 

com 50.000 usuários diários, que traz insegurança e problemas de toda ordem. Ultimamente os buracos tem prejudicado humana e materialmente àqueles 

que precisam da via. No trecho metropolitano são 50 quilômetros com os mais variados problemas. Diversas reportagens,a exemplo da Globo Nordeste, 

se ocuparam em denunciar tais problemas, mas as soluções andam a passo lentos, enquanto os usuários são prejudicados.Cito aqui duas emblemáticas 

reportagens sobre o assunto: http://m.jc.ne10.uol.com.br/blogs/deolhonotransito/2017/07/15/br-101-descaso-que-fere-e-mutila-que-arruina-sonhos-e-

projetos-de-vida/ http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/estrada-br-101-em-recife-tem-30km-de-buracos.html Na terça-feira tive meu para-

brisas danificado por um outro automóvel, que lançou uma pedra que estava sobre o asfalto. Também presenciei na descida de Jardim Paulista, em direção 

a Abreu e Lima, pedaços da suspensão de um outro veículo. Com frequência percebo pessoas trocando seus pneus, em decorrência dos choques nos 

abundantes buracos da via. Fiz uma representação ao MP/PE (Manifestação n° 38998082017-3) por conta dos problemas encontrados, sabendo que o 

trecho urbano está sob os cuidados do Governo Estadual, mas recebi a seguinte resposta: "A BR 101 é de responsabilidade de órgão federais, tais como 

o DNIT, por exemplo, e cuja atribuição para resguardo cabe ao Ministério Público Federal. Isso posto, favor procurar a Ouvidoria do MPF por atribuição 

(link para acesso: www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/ouvidoria) e a fim de que sejam adotadas as providências devidas." Solicitação: Venho por meio desta 

solicitar a imediata atuação deste MPF em favor de cerca de 50.000 usuários diários da BR 101, especialmente na secção que corta nossa Região 

Metropolitana. É imperativo que este MPF, sempre ativo em causas de repercussão e necessidade social, possa pressionar os gestores estaduais e/ou 

federais para que as providências sejam tomadas. É importante pressionar para que eventuais reformas sejam efetivas, pois recentemente o Governo 

Estadual reformou uma parte do trecho entre Abreu e Lima e Igarassu, mas a sinalização horizontal e vertical está pendente e o asfalto já começa a se 

desfazer nas proximidades da fábrica da Bombril, no município de Abreu e Lima/PE. É o conhecido "asfalto sonrisal", posto sobre placas de concreto 

danificadas pela fadiga do material, que se desfazem tão logo chegam as chuvas. Além de resolver em definitivo os problemas de iluminação, acostamento 

inexistente e ausência de sinalização horizontal e vertical ao longo do trecho urbano. 

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. 

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 1.26.000.002406/2017-11 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 notícia de o descaso das autoridades competentes com a conservação, sinalização e iluminação da BR 101, especialmente no movimentado 

trecho que corta a Região Metropolitana do Recife. É uma via com 50.000 usuários diários, que traz insegurança e problemas de toda ordem. Ultimamente 

os buracos tem prejudicado humana e materialmente àqueles que precisam da via. No trecho metropolitano são 50 quilômetros com os mais variados 

problemas. Diversas reportagens,a exemplo da Globo Nordeste, se ocuparam em denunciar tais problemas, mas as soluções andam a passo lentos, 

enquanto os usuários são prejudicados.Cito aqui duas emblemáticas reportagens sobre o assunto: 

http://m.jc.ne10.uol.com.br/blogs/deolhonotransito/2017/07/15/br-101-descaso-que-fere-e-mutila-que-arruina-sonhos-e-projetos-de-vida/ 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/estrada-br-101-em-recife-tem-30km-de-buracos.html Na terça-feira tive meu para-brisas danificado por 

um outro automóvel, que lançou uma pedra que estava sobre o asfalto. Também presenciei na descida de Jardim Paulista, em direção a Abreu e Lima, 

pedaços da suspensão de um outro veículo. Com frequência percebo pessoas trocando seus pneus, em decorrência dos choques nos abundantes buracos 

da via. Fiz uma representação ao MP/PE (Manifestação n° 38998082017-3) por conta dos problemas encontrados, sabendo que o trecho urbano está sob 

os cuidados do Governo Estadual, mas recebi a seguinte resposta: "A BR 101 é de responsabilidade de órgão federais, tais como o DNIT, por exemplo, 

e cuja atribuição para resguardo cabe ao Ministério Público Federal. Isso posto, favor procurar a Ouvidoria do MPF por atribuição (link para acesso: 

www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/ouvidoria) e a fim de que sejam adotadas as providências devidas." Solicitação: Venho por meio desta solicitar a imediata 
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atuação deste MPF em favor de cerca de 50.000 usuários diários da BR 101, especialmente na secção que corta nossa Região Metropolitana. É imperativo 

que este MPF, sempre ativo em causas de repercussão e necessidade social, possa pressionar os gestores estaduais e/ou federais para que as providências 

sejam tomadas. É importante pressionar para que eventuais reformas sejam efetivas, pois recentemente o Governo Estadual reformou uma parte do trecho 

entre Abreu e Lima e Igarassu, mas a sinalização horizontal e vertical está pendente e o asfalto já começa a se desfazer nas proximidades da fábrica da 

Bombril, no município de Abreu e Lima/PE. É o conhecido "asfalto sonrisal", posto sobre placas de concreto danificadas pela fadiga do material, que se 

desfazem tão logo chegam as chuvas. Além de resolver em definitivo os problemas de iluminação, acostamento inexistente e ausência de sinalização 

horizontal e vertical ao longo do trecho urbano.”; 

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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 25759| 

PORTARIA Nº 131, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

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

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III);  

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000712/2017-86, instaurado a partir de representação formulada pela 

Rede Ambiental do Piauí – REAPI, na qual noticia o recebimento, pela Estação de Tratamento – ETE da Zona Leste de Teresina, de uma carga de 

excrementos oriundos de veículos limpa-fossas, acima de sua capacidade de tratamento, gerando o um grave problema ambiental que envolve diretamente 

o Rio Poti; 

CONSIDERANDO a expiração do prazo de conclusão do procedimento e a ausência de elementos para adoção de qualquer das 
medidas elencadas no artigo 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006;  

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo  5º da Resolução nº 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no exercício de suas funções institucionais: 

1 - CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000712/2017-86, em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar 

possível descarte indevido de excrementos oriundos de limpa-fossas na Estação de Tratamento-ETE da Zona Leste de Teresina/PI, causando danos 

ambientais ao Rio Poti. 

2 – DETERMINAR a comunicação à 4ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 

87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público. 

Autue-se, registre-se e publique-se.  

 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 86582| 

PORTARIA Nº 1.466, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Designar o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRABRITO 

para realizar audiência junto à 5ª Vara Federal Criminal no dia 14 de novembro 

de 2017. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que os dias não 

contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a necessidade 

de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio 

das audiências da 5ª Vara Federal Criminal, resolve: 
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Art. 1º Designar o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRABRITO para realizar audiência junto à 5ª Vara Federal 

Criminal no dia 14 de novembro de 2017. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 86873| 

PORTARIA Nº 1.467, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 1225/2017 para cancelar as férias do Procurador da 

República LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA no período de 23 de 

novembro a 02 de dezembro de 2017. 

 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA solicitou cancelamento de férias de 23 

de novembro a 02 de dezembro de 2017 (Portaria PR-RJ Nº 1225/2017, publicada no DMPF-e 176 - Extrajudicial de 19 de setembro de 2017, Página 

54), resolve: 

 Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1225/2017 para cancelar as férias do Procurador da República LEONARDO LUIZ DE 

FIGUEIREDO COSTA no período de 23 de novembro a 02 de dezembro de 2017 incluindo-o, neste período, na distribuição de todos os feitos e 

audiências. 

 Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 86888| 

PORTARIA Nº 1.468, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 1225/2017 para interromper as férias do Procurador 

da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR nos dias 23 e 24 de novembro de 

2017. 

 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR solicitou interrupção de férias - anteriormente marcadas 

para o período de 20 de novembro a 07 de dezembro de 2017 (Portaria PR-RJ Nº 1225/2017, publicada no DMPF-e 176 - Extrajudicial de 19 de setembro 

de 2017, Página 54) - nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, para participar de reunião da Coordenação Nacional do Projeto MPEduc, em Brasília/DF, 

resolve: 

 Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1225/2017 para interromper as férias do Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO 

JÚNIOR nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 incluindo-o, nestes dias, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

 Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 86905| 

PORTARIA Nº 1.469, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Exclui o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR da 

distribuição dos feitos urgentes e audiências nos dias 23 e 24 de novembro de 

2017. 

 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR irá participar da Reunião da Coordenação Nacional do 

Projeto MPEduc, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, em Brasília/DF, resolve: 

 Art. 1º Excluir o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, da distribuição 

dos feitos urgentes e audiências que lhe são vinculados, observando-se a devida compensação. 

 Art. 2º Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR Nº 358/2016. 

 Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 86917| 

PORTARIA Nº 1.475, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Exclui o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA da 

distribuição dos feitos urgentes e audiências no período de 12 a 16 de dezembro 

de 2017. 
 

  O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA estará afastado de suas funções institucionais e do 
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país, no período de 12 a 16 de dezembro de 2017, para participar do evento "O Compromisso das Instituições Nacionais de Direitos Humanos com as 

populações afrodescendentes, em relação à Agenda 2030, em Oaxaca, México, resolve: 

 Art. 1º Excluir o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA da distribuição dos feitos urgentes e audiências a ela 

vinculados no período de12 a 16 de dezembro de 2017, observando-se a devida compensação. 

 Art. 2º Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 358/2016. 

 Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7190| 

PORTARIA Nº 59, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Ref: Procedimento Preparatório (PP) n.º 1.30.002.000188/2017-38 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da CF); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que este procedimento preparatório encontra-se com o prazo de conclusão próximo ao vencimento e com 

diligências pendentes objetivando apurar eventual ocorrência de extração irregular de areia no leito do Rio Paraíba do Sul por parte de ÂNGELO 

MENEGUETE (CPF n.º 079.219.317-23). 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, mantida a ementa constante da capa 

Como medidas iniciais determina: 

1. PUBLIQUE-SE a presente Portaria (atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 

87/2006, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007); 

2. NOTIFIQUE-SE a Eg. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, via “Sistema ÚNICO”; 

3. CADASTRE-SE no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 

4. CUMPRAM-SE as demais diligências determinadas no despacho de conversão em inquérito civil. 

 

STANLEY VALERIANO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 86446| 

PORTARIA Nº 228, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com lastro nos arts. 127, caput, e 129 da 

Constituição da República de 1988, bem como na Resolução nº.77/2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando o afastamento da função pública da médica perita do INSS ADRIANA MORAES MONSORES determinado pelo 

MM. Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos de medida cautelar nº 0510488-60.2015.4.02.5101, vinculada ao 

IPL 0076/2011-5, tombado sob o nº 0802944-84.2011.4.02.5101; 

Considerando a existência de elementos de prova de autoria e materialidade delitivas na concessão indevida, por ADRIANA 

MORAES MONSORES, de ao menos dois benefícios previdenciários, ambos da espécie auxílio-doença, titularizados por CLAUDIA JAQUELINE 

TAVARES e FERNANDO FELIX LOPES; 

Considerando ainda a necessidade de diligências complementares a fim de terminar as investigações carreadas nos autos IPL 

0076/2011-5, tombado sob o nº 0802944-84.2011.4.02.5101 (Operação Lenda Urbana); 

DETERMINO: 

1. A extração de cópia integral, em meio digital, dos autos do IPL 0076/2011-5, tombado sob o nº 0802944-84.2011.4.02.5101 e das 

cautelares conexas a fim de instaurar Procedimento Investigatório Criminal, com a seguinte ementa: "Operação Lenda Urbana. ADRIANA MORAES 

MONSORES. Médica Perita do INSS. Concessão fraudulenta de benefícios previdenciários titularizados por CLAUDIA JAQUELINE TAVARES e 

FERNANDO FELIX LOPES”, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão”. 

2. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF a instauração do presente. 

3. Promovam-se as publicações de estilo, inclusive com inserção nos sistemas eletrônicos. 

Após, voltem-me. 

 

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 56306| 

PORTARIA Nº 968, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, publicada no DOU Seção 2, de 1º de outubro de 2015, e da competência delegada pela 

Portaria PGR nº 458, de 02 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar a Doutora Camila Bortolotti, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, em 

cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 23 de outubro de 2017, deliberou 

unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

nos autos do processo nº 5002923-88.2017.4.04.7106/RS, proveniente da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2.  Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 

Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

PATRÍCIA NÚÑEZ WEBER 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 56307| 

PORTARIA Nº 970, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, publicada no DOU Seção 2, de 1º de outubro de 2015, e da competência delegada pela 

Portaria PGR nº 458, de 02 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar a Doutora Camila Bortolotti, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, em 

cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 23 de outubro de 2017, deliberou 

unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

nos autos do processo nº 5002908-22.4.04.7106/RS, proveniente da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2.  Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 

Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

PATRÍCIA NÚÑEZ WEBER 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 56310| 

PORTARIA Nº 971, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015, publicada no DOU Seção 2, de 1º de outubro de 2015, e da competência delegada pela 

Portaria PGR nº 458, de 02 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar a Doutora Camila Bortolotti, lotada no 1º Ofício da Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, em 

cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 23 de outubro de 2017, deliberou 

unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

nos autos do processo nº 5002908-22.2017.4.04.7106/RS, proveniente da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Livramento-RS. 

2.  Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 

do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1º Ofício da 

Procuradoria da República em Santana do Livramento-RS, nos termos do art. 9º da Resolução PR-RS nº 1, de 15 de abril de 2014. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

PATRÍCIA NÚÑEZ WEBER 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2737| 

PORTARIA Nº 21, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nos arts. 127 e 129, II, III e VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII 

e 7º, I da Lei Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução CSMPF nº 87/2006, com o objetivo de 

verificar a efetiva prestação de serviços de saúde nos municípios da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, resolve converter o Procedimento Preparatório 

nº 1.29.020.000028/2017-91 em INQUÉRITO CIVIL, tendo em vista a necessidade de maiores diligências para a instrução procedimental, dentre elas a 

reiteração do solicitado ao Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, nos ofícios nº 339/2017 e 340/2017 (fls. 44 e 

45). 

Proceda-se ao registro e autuação do presente, comunicando à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para fins de cumprimento do art. 6º da Resolução CSMPF n° 87/2006, nos moldes dos arts. 4°, inciso VI e 7º, inciso II, §2º, da Resolução nº 

23/2007/CNMP.  

Após, determino sejam reiterados os Ofícios nº 339/2017 e 340/2017 (fl. 44 e 45).  

 

LUÍS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 56483| 

PORTARIA Nº 246, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, em substituição no 18.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 o Procedimento Preparatório – PP n.º 1.29.000.001024/2017-69 – instaurado para apurar a necessidade de 

garantir maior transparência às informações de interesse dos colaboradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - ainda não se encontra 

instruído com dados suficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, sendo necessária a realização 

de novas diligências, como a requisição de informações e/ou de documentos; 

CONSIDERANDO que o procedimento preparatório, nos termos dos §§ 1.º e 4.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e 

dos §§ 6.º e 7.º do artigo 2.º da Resolução CNMP n.º 23/2007, deverá perdurar pelo prazo de 90 (noventa) dias (prorrogável por igual prazo, uma única 

vez, em caso de motivo justificável), findo o qual, caso não tenha sido arquivado ou dado ensejo ao ajuizamento de ação civil pública, deverá ser 

convertido em inquérito civil; 

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 do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, registrar, 

na capa dos autos e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: “Apurar a necessidade de maior transparência ao processo de progressão 

horizontal na carreira instituído pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA"; 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. 

  

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - 24837| 

PORTARIA Nº 182, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO 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; 

b) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

c) 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; 

d) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº1.32.000.000297/2017-09, esse que apura as eventuais irregularidades na 

migração do plano de Saúde da UNIMED Boa Vista para Federação das Unimeds da Amazônia, haja vista o aumento substancial dos valores pagos no 

novo plano em relação ao pretérito; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal 

coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: “Apuração 

de prejuízos ao consumidor na Portabilidade Extraordinária da Unimed Boa Vista para a FAMA” 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria.  

Como diligência, observando que a resposta da ANS (fls.48/53) se limitou a colacionar informações já dadas no âmbito do 

Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000405/2017-35, determino a expedição de ofício à ANS, com cópia do documento de fls. 44/47, para que 

justifique detalhadamente a opção pela portabilidade extraordinária em detrimento das opções de alienação compulsória de certeira (resolução nº 

384/2015), deixando claro os motivos, não se limitando a exposição do trâmite burocrático da escolha e se manifestando acerca do Parecer Técnico nº 

669/2017 – SEAP. 
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Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª 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.  

 

ALISSON FABIANO ESTRELA BONFIM 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2059| 

PORTARIA N° 16, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, e, ainda, 

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

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

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

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

e) considerando a representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina; 

f) considerando a provável necessidade de promover ações que corrijam a precariedade da acessibilidade do cruzamento entre a via-

férrea e a Rua General Ptolomeu de A. Brasil, em Mafra;  

g) considerando que foi expedido ofício a Prefeitura de Mafra questionando qual das duas vias mencionadas é mais recente mas até 

a presente data não obteve-se resposta, eis que a prefeitura solicitou mais prazo.  

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com objeto “Verificar a necessidade de promover ações que 

corrijam a aparente precariedade de acesso entre a via-férrea e a Rua General Ptolomeu de A. Brasil, no Município de Mafra/SC.” 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Desconhecido.  

AUTORA DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público do Estado de Santa Catarina.  

Determina que seja comunicada a PFDC 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. 

Ordena, ainda, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Mafra informando a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para resposta ao ofício 

PRM/MFA-GAB nº 371/2017.  

 

RUI MAURÍCIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 50496| 

PORTARIA Nº140, DE 13 DE NOVEMBRO 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  5000, 5001, 5019, 5020, 5030, 5031, 5032, 5042, 5043, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 

5056, 5057 e 5058, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

4ª/Bom Retiro Renata de Souza Lima (13 e 14 de novembro) 

34ª/Urussanga Vera Lúcia Coro Bedinoto (09 de novembro) 

44ª/Braço do Norte Marcela Hülse Oliveira (13 a 16 de novembro) 

44ª/Braço do Norte Marcela Hülse Oliveira (17 a 21 de novembro) 

60ª/Guaramirim Graziele dos Prazeres Cunha (13 e 14 de novembro) 

66ª/Pinhalzinho Edisson de Melo Menezes (13 a 16 de novembro) 

40ª/Mondaí Mariana Pagnan da Silva (a partir de 13 de novembro) 

59ª/Urubici Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos (a partir de 13 de novembro) 

66ª/Pinhalzinho Alexandre Volpatto  (a partir de 13 de novembro) 

72ª/ São José do Cedro Thiago Madoenho Bernardes da Silva (a partir de 13 de novembro) 

72ª/ São José do Cedro Mateus Erdtmann (a partir de 13 de novembro) 

75ª/ São Domingos Marcos Schlickmann Alberton (a partir de 13 de novembro) 
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80ª/Barra Velha Tehane Tavares Fenner (a partir de 13 de novembro) 

89ª/Blumenau Kátia Rosana Pretti Armange (a partir de 13 de novembro) 

91ª/Itapema Lenice Born da Silva (a partir de 13 de novembro) 

91ª/Itapema Carla Mara Pinheiro (a partir de 13 de novembro) 

75ª/ São Domingos André Barbuto Vitorino (a partir de 13 de novembro) 

4ª/Bom Retiro Chrystopher Augusto Danielski (13 e 14 de novembro) 

31ª/Tijucas Luiz Mauro Franzoni Cordeiro (13 e 14 de novembro) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

4ª/Bom Retiro Chrystopher Augusto Danielski (13 e 14 de novembro) 

34ª/Urussanga Guilherme Back Locks (09 de novembro) 

44ª/Braço do Norte Rafaela Mozzaquattro Machado (13 a 21 de novembro) 

60ª/Guaramirim Marcelo José Zattar Cota (13 e 14 de novembro) 

66ª/Pinhalzinho Edisson de Melo Menezes (13 de novembro de 2017 a 25 de agosto de 2019) 

66ª/Pinhalzinho Alexandre Volpatto (13 a 16 de novembro) 

91ª/Itapema Carla Mara Pinheiro (13 de novembro de 2017 a 28 de outubro de 2019) 

4ª/Bom Retiro Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos (13 e 14 de novembro) 

31ª/Tijucas Fabiano Francisco Medeiros (13 e 14 de novembro) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral  
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 50464| 

PORTARIA Nº 285, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório n. 1.33.002.000106/2017-43 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no uso de suas atribuições; 

Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar n. 75/93, c/c 
artigo 129, III e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 
(arts. 127, caput, e 129, III, da CRFB/88; arts. 81/82 e 91/92 da Lei 8.078/90 e art. 21 da Lei n. 7.347/85); 

Com fundamento no art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 
em razão da imprescindibilidade da realização de novas diligências, 

RESOLVE 

Converter o Procedimento Preparatório n. 1.33.002.000106/2017-43 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar possível 

ilegalidade do disposto no artigo 13 da Portaria Normativa do Ministério da Educação n 10, de 30 de abril de 2010, utilizado como fundamento para 
obstar a inscrição no FIES, uma vez que ainda pendentes diligências a serem efetuadas. 

Desde logo, determina-se: 

- a alteração da ementa para: INQUÉRITO CIVIL. PRDC. EDUCAÇÃO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. FINANCIAMENTO PÚBLICO DE ENSINO SUPERIOR. APURAR A LEGALIDADE DE SUPOSTO IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
NO FIES DAQUELES QUE CONSTAM COMO FIADORES DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. 

- os registros e comunicações de praxe; 

- a publicação da presente portaria; 

- após, conclusos para análise; 

 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - 50512| 

PORTARIA Nº 301, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.012.000058/2017-74. CONVERSÃO EM 

INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

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

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

CSMPF); 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Extrajudicial nº 1.33.012.000058/2017-74, versando sobre possível morosidade na 

troca de informações entre o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento de Polícia Federal, no âmbito do 6º Ofício do Patrimônio 

Público e Moralidade Administrativa da Procuradoria da República em Santa Catarina, 

DETERMINO a CONVERSÃO deste procedimento em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e 

outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "1ª CCR. RECOMENDAÇÃO. COMUNICAÇÃO 

CÉLERE. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. INSS. POLÍCIA FEDERAL."; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação.  

 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 50543| 

PORTARIA Nº 303, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.000742/2017-95. CONVERSÃO EM 

INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

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

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

CSMPF); 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.000742/2017-95 versando sobre possível admissão como 

inscritos no Conselho Regional de Biologia da 3ª Região de supostos biólogos que também vem atuando profissionalmente, sem, no entanto, terem 

formação para tanto, no âmbito do 6º Ofício do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa da Procuradoria da República em Santa Catarina, 

DETERMINO a CONVERSÃO deste procedimento em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e 

outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: “1ª CCR. CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 

DA 3ª REGIÃO – CRBio-03. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE BIÓLOGO. SUPOSTO DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PROFISSIONAIS 

QUE POSSUEM OUTRAS FORMAÇÕES QUE NÃO BACHARÉIS EM BIOLOGIA. LICENCIATURA E PROFESSORES DE CIÊNCIAS. 

POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA INSCRITO NO CRBio-03 PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE 

NAVEGANTES-SC“; 
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b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação; 

 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2411| 

PORTARIA Nº 26, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, José Lucas Perroni Kalil, com 

fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 

1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; 

e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que a preocupação do constituinte e do legislador ordinário com a defesa das pessoas com deficiência é 

inteiramente justificada, porque essa proteção não interessa apenas a elas próprias, mas sim a toda a coletividade; 

CONSIDERANDO que a política nacional para integração das pessoas com deficiência tem como princípios: a) o desenvolvimento 

de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar-lhes a plena integração no contexto sócio-econômico e cultural; b) estabelecimento 

de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que lhes assegurem o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das 

leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico; c) respeito a essas pessoas, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade, sem 

privilégios ou paternalismos.  

CONSIDERANDO que a proteção às pessoas com deficiência encontra fundamento no próprio princípio da isonomia, na medida em 

que determina o tratamento desigual àqueles que estão em situação desigual; 

CONSIDERANDO que numa sociedade democrática, que visa ao efetivo respeito aos seus mais sérios valores, a defesa dos 

indivíduos deve ser feita em sua plenitude, por força da dignidade ínsita à pessoa humana, e em decorrência dos princípios jurídicos da igualdade, justiça 

social e bem-estar; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamentou as Leis nºs 10.048/00, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, entre elas as com deficiência, e 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;  

CONSIDERANDO que o artigo 11 do Decreto nº 5.296/04, estabelece que “a construção, reforma ou ampliação de edificações de 

uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis 

à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”; 

CONSIDERANDO que os artigos 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 do Decreto nº 5.296/04, dispõem sobre diversas regras aplicáveis à 

construção, reforma, ampliação e adaptação de edificações de uso público, especificadas nos próximos parágrafos; 

CONSIDERANDO que as edificações de uso público devem “garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação 

com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade”, sendo estabelecido o 

prazo de trinta meses, a contar de 03.12.2004, data da publicação do Decreto, para que as aludidas edificações já existentes garantam acessibilidade às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (artigo 19, caput e parágrafo primeiro); 

CONSIDERANDO que os desníveis das áreas de circulação internas ou externas das edificações de uso público deverão serão 

transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 20); 

CONSIDERANDO que os balcões de atendimento e bilheterias das edificações de uso público, deverão dispor de pelo menos uma 

parte da superfície acessível para atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (artigo 21); 

CONSIDERANDO que o artigo 22 estabelece normas a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida aos sanitários das edificações de uso público, prevendo que, no caso de construção desses prédios, os sanitários serão distribuídos na razão de, 

no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT (parágrafo primeiro); 

CONSIDERANDO que o parágrafo segundo do mesmo artigo 22 do Decreto nº 5.296/04 estabelece que os prédios de uso público já 

existentes teriam o prazo de trinta meses, a contar de 03.12.2004, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada 

independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

CONSIDERANDO que o referido prazo já se esgotou há muitos anos; 

CONSIDERANDO que o artigo 25 prevê que “nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso 

coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa 

portadora de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou a 

elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT”; 

CONSIDERANDO que é obrigatória a existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização visual e tátil para orientação de 

pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 26); 

CONSIDERANDO que o artigo 27, caput e parágrafos, estabelecem normas para instalação de novos elevadores e adaptação dos já 

existentes em edificações de uso público, a fim de atenderem aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

CONSIDERANDO decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal de São Paulo, que julgou procedentes os embargos à execução 

opostos pela Caixa Econômica Federal (autos nº 0022330-52.2010.403.6100), pondo fim à execução judicial do Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Minas e a FEBRABAN e 

bancos aderentes, na qual se ressaltou, como fundamento para a procedência do pleito, o fato de que o título executado não era certo, líquido e exigível, 
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porquanto não fora cumprido o parágrafo segundo da cláusula sexta, pois o Ministério Público Federal não fiscalizara o cumprimento do TAC e nem 

notificara por escrito a CEF do alegado descumprimento; 

CONSIDERANDO a superveniência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Determino a instauração de Inquérito Civil Público, conforme o disposto no art. 2º, II, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, tendo por escopo verificar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público, Febraban e 

instituições financeiras, referentemente especificamente às instalações da Caixa Econômica Federal nos municípios de Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo 

Paulista, Itupeva, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista. 

Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 

Após os registros de praxe do presente procedimento administrativo como Inquérito Civil Público no sistema de controle desta PRM-

Jundiaí/SP, determino as seguintes providências: 

1) Comunique-se imediatamente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, inciso VI, da 

Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério para fins de publicação desta Portaria; 

2) Vincule-se o documento PRR3ª-00023755/2017 a estes autos. 

3) Oficie-se à Superintendência local da Caixa, solicitando levantamento pormenorizado acerca do que já está cumprido de obrigações 

assumidas no TAC e aquilo que estiver pendente; 

4) Dê-se ciência da instauração deste inquérito aos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência de todos os municípios que 

compõem a subseção judiciária de Jundiaí, facultando-se-lhes manifestação inicial no prazo de 60 dias. 

Cumpra-se. 

 

JOSÉ LUCAS PERRONI KALIL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 6650| 

PORTARIA Nº 28, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

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

legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; no artigo 5°, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, 

inciso V, alínea “b”, no artigo 6°, inciso VII, alíneas “a” e “b”, inciso XIV, alínea “f”, e no artigo 7°, inciso I, todos da Lei Complementar n°  75/93; no 

artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85; no artigo 2º, § 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007; e no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, incluído 

pela Resolução CSMPF nº 106/2010, 

Converte o presente procedimento autuado sob o nº 1.34.008.000115/2017-47 em Inquérito Civil, tendo por objeto apurar 

irregularidades na execução do empreendimento imobiliário denominado “Park Palmeira”, na cidade de Rio claro, no âmbito do PMCMV. 

Para tanto, será promovida a coleta de informações, requisição de documentos e demais diligências necessárias, para posterior 

expedição de recomendações, celebração de termo de compromisso e ajustamento de conduta, ajuizamento de ação civil pública ou arquivamento, nos 

termos da lei. 

Publique-se esta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Piracicaba, nos termos do que prevê o 

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

Comunique-se, via sistema Único, a Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação. 

Proceda-se aos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

Aguarde-se o recebimento de resposta ao ofício expedido a fls. 244. 
 

CAMILA GHANTOUS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4396| 

PORTARIA Nº 48, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Procedimento Preparatório Nº 1.34.033.000185/2016-15 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto no artigo 129, 

inciso III, da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CSMP) e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal (CSMPF), e considerando, ainda, o que consta do Procedimento Preparatório n° 1.34.033.000185/2016-15, DETERMINA a instauração de 

INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar eventuais problemas na execução do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), referente às unidades 

habitacionais do “Conjunto Residencial Nova Caraguá I”, situado no município de Caraguatatuba/SP. Determina-se, ainda, a realização das seguintes 

providências: a) registro e autuação da presente portaria; b) solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, por meio do Sistema Único, para 

fins do disposto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução nº 23 do CNMP e c) comunicação 

à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme artigo 6º da Resolução n° 87 do CSMPF. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 9265| 

PORTARIA Nº 91, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal e 
artigo 1o da Lei Complementar nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos  (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, 

c.c. os artigos 5o, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da 

União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais  a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (artigo 1o da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito desta Procuradoria da República, a Notícia de Fato nº 1.34.006.000949/2016-91, com 
a seguinte ementa:  

“MORADIA - MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS PELA 

INCORPORADORA "CASA NOVA MOGI DAS CRUZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS" - POSSÍVEL DESÍDIA DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL ” 1ª CCR  

CONSIDERANDO que referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, 

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

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuar esta Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.006.000949/2016-91, como Inquérito Civil(artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. Registre-se e publique-se, controlando o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do CNMP); 

3. Comunique-se a instauração à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para a 

publicação, no Diário Oficial, desta Portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

4. Após, tornem conclusos. 

 

RHAYSSA CASTRO SANCHES RODRIGUES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 10932| 

PORTARIA N° 163, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República Signatário, no exercício de suas funções institucionais 

conferidas pelo artigo 127 e 129, da Constituição Federal, notadamente a fim 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, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações 
indígenas; 

Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93, assim como o estabelecido no 

artigo 8º, § 1º, da Lei 7.347/85; 

Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, 4º, II, 5º, “caput”, 8º, e 28, todos da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da República em Santos, em 04/05/2017, o procedimento n° 

1.34.012.000232/2017-41 a partir de representação anônima, com o objeto indicado na seguinte ementa: “CONSUMIDOR - TRATA-SE DE 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DOS CANAIS ABERTOS RECORD E SBT PELAS EMPRESAS DE TV A CABO SKY E 

NET, SEM REFLEXO NO VALOR DAS MENSALIDADES”; 

Instaura inquérito civil público para a apuração dos fatos narrados e a adoção das medidas cabíveis. Providencie-se: 

1) a afixação desta portaria em local de costume nesta Procuradoria da República em Santos e a remessa de cópia à 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e a respectiva publicação, considerando o disposto nos artigos 5º e 6º, da Resolução 

n° 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

2) a remessa dos autos à Coordenadoria Jurídica, para registro e autuação como inquérito civil público; 

3) Após, voltem conclusos. 

Designo o Sr. Roberto Costa Sena, servidor lotado neste gabinete, para atuar como Secretário nestes autos, sem prejuízo de outro 

servidor em substituição. 

  

ANTONIO JOSÉ DONIZETTI MOLINA DALOIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 102156| 

PORTARIA Nº 390, DE 6 DE OUTUBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, em exercício na Procuradoria da República em 

São Paulo, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129 e na Lei Complementar nº 75/93, art. 6º, inciso VII e considerando que: 
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que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil para proteção do patrimônio público e social; 

que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008277/2016-11 foi instaurado para apurar possível contratação irregular da Agência 

de Publicidade DSPA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA. pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA. 

que o mencionado procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido nos §§ 6º e 7º do artigo 2º da 

Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e os autos nº 1.34.001.008277/2016-11  (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006-CSMPF). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da DICRIMEX-PRSP). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007-CNMP, c/c. art. 15 da Resolução nº 87/2006-CSMPF). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 

5. Por fim, designo o Analista Processual/Assessor Jurídico e o Técnico Administrativo vinculado ao gabinete para secretariarem o 

inquérito civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007-CNMP). 

 

THAMÉA DANELON VALIENGO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 101805| 

PORTARIA Nº 423, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 1o da 

Lei Complementar nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 

arts. 5o, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública que diga respeito à responsabilidade por danos 

morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo e à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos (art. 1º, incisos I, IV e VII, Lei 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 

e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que foi distribuída representação a este gabinete protocolada pelo gestor do Espaço Cultural Dona Julieta Sohn, 

conhecido também como Casarão do Belvedere, localizado na Rua Pedroso, nº 267, bairro Bela Vista, São Paulo/CP – CEP 01322-010, informando que 

o referido espaço é objeto de “impasse” junto ao IPHAN-SP quanto à liberação de verbas para sua reforma e manutenção; 

CONSIDERANDO que o representante encaminhou cópias de parecer elaborado pela Procuradoria Geral Federal (Procuradoria 

Federal junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), datada de 15 de agosto de 2017, do qual se extrai que houve aprovação de 

emenda parlamentar impositiva destinada ao IPHAN, cujo objeto é a execução de convênio entre a referida autarquia e o Casarão do Belvedere para a 

reforma deste último imóvel; 

CONSIDERANDO que, ainda segundo o referido parecer, o imóvel é tombado pelo CONPRESP – e não pelo IPHAN – por meio da 

resolução 22/2002; 

CONSIDERANDO que o parecer da Procuradoria Federal conclui pela possibilidade jurídica de celebração de parceria entre o IPHAN 

e o Casarão do Belvedere, observados os requisitos expostos na última página do documento; 

RESOLVE: 

converter a Notícia de Fato de nº 1.34.001.009465/2017-39 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando apurar os fatos, bem como 

subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais.  

Expeça-se ofício ao IPHAN. 

 

MATHEUS BARALDI MAGNANI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8570| 

DESPACHO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Ref.: Inquérito Civil - IC nº 1.34.011.000426/2015-95 

 

Para instrução dos autos em epígrafe, determino: 

1. REQUISITE-SE ao Escritório de Corregedoria da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal informações sobre o andamento e 

a atualização do Processo administrativo disciplinar nº 10167.002156/2010-66 a partir da folha 1473, volume 8 e anexo 02, preferencialmente em arquivo 

digital; 

2. SOLICITE-SE à ASSPA a matrícula atualizada do Imóvel comercial integrante do empreendimento imobiliário “RESIDENCIAL 

PARC DE FRANCE” registrado sob a Matrícula número 89.953 no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André – SP; 
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3. PRORROGUE-SE por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público e do art. 15 da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o andamento do presente inquérito civil, na medida 

em que pendente diligências essenciais para elucidação dos fatos investigados; 

4. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único; 

5. NOTIFIQUE-SE à Egrégia 5ª CCR/MPF pelo Sistema Único. 

6. Após as respostas ou decurso dos prazos, façam-se os autos conclusos para deliberações. 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - 32416| 

PORTARIA Nº 23, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

CONSIDERANDO a “Ação Coordenada Fundef”, promovida de forma conjunta pela 1ª. CCR/MPF (Direitos Sociais e Atos 

Administrativos em geral) e PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), e as diretrizes respectivas (Ofício Circular n.º 20/2017/1ªCCR); 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 

EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 

OBJETO: adotar todas as medidas necessárias, judiciais e extrajudiciais, a fim de garantir a adequada aplicação (em ações e serviços 

de educação), por todos os municípios sergipanos, dos recursos a que fazem jus a título de complementação de valores pagos a menos, pela União, 

relativos ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) – “Ação Coordenada 

Fundef”, 1ª. CCR/MPF e PFDC. 

1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (ata de reunião), no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do 

Cidadão e da Cidadã; 

2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução número 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e 

II, da Resolução número 23/2007, do CNMP; 

3. Junte-se as recomendações conjuntas expedidas no âmbito do Inquérito Civil que acompanha as medidas realizadas no Projeto 

Ministério Público pela Educação – MPEduc em Sergipe; igualmente, proceda-se à juntada de todos os documentos correspondentes; 

4. Oficie-se a todas as Varas da Justiça Federal em Sergipe (observando-se a atribuição da PRSE e das PRM's), relatando o caso, 

enviando cópia da Recomendação Conjunta e solicitando seja concedida vista, ao MPF, em cada processo judicial que envolva a execução dos valores 

em exame, inclusive se estiverem em fase de precatório; 

5. Oficie-se à 1ª. CCR/MPF (com referência ao Ofício Circular nº. 20/2017/1ª. CCR, de 28/09/2017) questionando se em relação às 

Ações Cíveis Originárias (ACOs) ajuizadas por Estados da Federação perante o Supremo Tribunal Federal – STF (ACO 669, no que se refere a este 

Estado de Sergipe) as medidas serão adotadas perante o STF ou se há providências a serem realizadas por esta Procuradoria da República em Sergipe; 

6. Oficie-se à 1ª. CCR/MPF, como solicitado, informando que o caso é objeto de acompanhamento, nesta PR/SE, nos autos em 

epígrafe e que foram expedidas Recomendações Conjuntas a todos os 75 (setenta e cinco) municípios sergipanos, bem como oficiado à JF; 

7. Observe-se os procedimentos a serem realizados no Sistema Único, ao teor do solicitado no Ofício Circular nº. 20/2017/1ª. CCR, 

de 28/09/2017. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA  

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 7343| 

PORTARIA Nº 63, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

NOTÍCIA DE FATO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

PREPARATÓTIO. NF nº 1.36.001.000242/2017-31 

 

1. Ante o decurso do prazo para o expediente, determino a conversão desta notícia de fato em Procedimento Preparatório com 

fundamento no § 1º do art. 4º da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

2. Registrem no sistema Único, mantendo a numeração atribuída, encaminhando logo depois cópia para publicação no DMPF-e, na 

forma do art. 5º da Instrução Normativa nº 2, de 4 de março de 2013, da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal. 

3. Após, à Polícia Federal para encaminhar cópia do IPL instaurado em razão de requisição, feita por este Órgão, na NF nº 

1.36.001.000042/2014-36 – ou encaminhar os autos originais. 
 

ERON FREIRE DOS SANTOS 

Procurador da República 
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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. 

 

EXPEDIENTE 
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA GERAL 

SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO 
 

Diário do Ministério Público Federal - Eletrônico Nº 213/2017 

Divulgação: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 -  Publicação: terça-feira, 14 de novembro de 2017 
 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 

CEP: 70050-900 – Brasília/DF 
 

Telefone: (61) 3105.5913 

E-mail: pgr-publica@ mpf.mp.br 
 

Responsáveis: 
 

Konrad Augusto de Alvarenga Amaral 

Subsecretário de Gestão Documental 
 

Renata Barros Cassas 

Chefe da Divisão de Editoração e Publicação 
 


		2017-11-13T18:53:12-0200
	RENATA BARROS CASSAS




