
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 62, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito,

titular do 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco, em

razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art.

7º, inc. I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do

Ministério Público Federal e Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.

CONSIDERANDO que tramita no 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria

da República em Pernambuco o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000476/2016-54, no bojo do

qual  se constatou  que  os  gestores  da  Unidade Executora  da  Escola  Estadual  Maria  Emília

Romeiro Estelita,  localizada no município de Olinda/PE, não prestaram contas dos recursos

recebidos  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE  referentes  ao

Programa Escola Aberta do exercício 2007 e 2008, omissão esta que pode indicar também o

desvio dos recursos repassados.

CONSIDERANDO  que  os  fatos  acima  podem  caracterizar  atos  de  improbidade

administrativa previstos nos artigos 9º, inciso XI, e 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/1992.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a

confirmar as condutas acima mencionadas.

DETERMINA:

1) a conversão do presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil;

2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público

Federal;

3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias;

4) a promoção das seguintes diligências investigatórias iniciais:

4.1) requisite-se à ASSPAD/PE que pesquise todos os dados possíveis em relação ao

repasse de recursos do Programa Escola Aberta à Unidade Executora da Escola Estadual Maria

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5303
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/37227


Emília Romeiro Estelita (CNPJ n.º 04.472.040/0001-97) nos exercícios 2007 e 2008, notadamente

em relação ao montante repassado e existência de prestação de contas;

4.2) requisite-se ao Banco do Brasil os extratos de movimentação financeira, cópias de

todos  os  documentos  relativos  a  créditos  e  débitos  (DOCs,  TEDs,  guias  de  depósito,  cheques,

ordens bancárias, etc) e cartões de autógrafos da conta-corrente n° 51.754-2 da agência n.º 2365-5,

nos anos de 2007 e 2008;

4.3)  requisite-se ao Diretor  da Unidade Executora da Escola Estadual  Maria  Emília

Romeiro Estelita, cópias de todos os processos de pagamento relativos às despesas efetuadas com

recursos do Programa Escola Aberta nos exercícios 2007 e 2008.

4.4) requisite-se à Secretaria  de Educação do Estado de Pernambuco cópia da ficha

funcional  completa  do  servidor  LAÉRCIO  NUNES  DE  ANDRADE  (matrícula  175.470-0),

acompanhada de cópias dos respectivos atos de nomeação, posse, lotações, licenças, afastamentos e

eventual exoneração, demissão e/ou aposentadoria.

CLAUDIO HENRIQUE CAVALCANTE MACHADO DIAS
Procurador da República
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