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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00031540-2018| 

PORTARIA N° 254, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 36/2018, recebido em 03 de 
agosto de 2018), 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO a designação adiante elencada da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça a seguir nominada: 

1. LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES para atuar perante a 37ª Promotoria Eleitoral – Comarca de São João da Barra, nos períodos 
de 01 a 07 e de 18 a 31 de agosto de 2018. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de indicação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00031542-2018| 

PORTARIA Nº 255, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 36/2018, recebido em 03 de 

agosto de 2018), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante o período adiante elencado a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça a seguir nominada: 
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1.RENATA FELISBERTO NOGUEIRA CHAVES para atuar perante a 37ª Promotoria Eleitoral – Comarca de São João da Barra, 

nos períodos de 01 a 07 e de 18 a 31 de agosto de 2018. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00031688-2018| 

PORTARIA Nº 258, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no exercício das atribuições previstas nos artigos 76 e 77, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/1993, e nos artigos 24, VIII, e 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral, e 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotinas de trabalho específicas, no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral, entre 

os dias 15 de agosto e 19 de dezembro do ano em curso, período em que as Secretarias dos cartórios eleitorais e do Tribunal Regional Eleitoral/RJ 

funcionarão ininterruptamente, nos termos do calendário eleitoral estabelecido pela Resolução TSE n. 23.555/2017; 

CONSIDERANDO que os prazos relativos às reclamações, às representações e aos pedidos de resposta são contínuos e peremptórios 

e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto e 19 de dezembro de 2018, nos termos do art. 16, da Lei Complementar n. 

64/90, do art. 94, da Lei n. 9.504/97 e do art. 6º, da Resolução TSE n. 23.547/2017; 

CONSIDERANDO a excepcionalidade da jornada de trabalho dos servidores da atividade eleitoral (artigos 1º, 4º, 8º e 11, Portaria 

PGR n. 707/2006); 

CONSIDERANDO a possibilidade de funcionamento do serviço eleitoral, além do horário de funcionamento das unidades do 

Ministério Público da União (artigo 1º, parágrafo único, Portaria PGR/MPU n. 18/2016); 

CONSIDERANDO as regras que orientam o exercício de plantão nas unidades do Ministério Público Federal, observadas as 

peculiaridades da função eleitoral, nos termos da Resolução CSMPF n. 159/2015; 

CONSIDERANDO a definição do referencial monetário para pagamento dos servidores designados para o serviço extraordinário 

decorrente da atividade eleitoral (Portaria PGR/MPF n. 270/2018 e Ofício Circular n. 70/2018/SG); 

RESOLVE: 

I. DAS REGRAS DO PLANTÃO ELEITORAL 

Art. 1º – Instituir o regime de plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro, no período de 15 de agosto até 

19 de dezembro de 2018, nos dias de sábado, domingo, feriado e ponto facultativo, considerando o calendário eleitoral aprovado pela Resolução TSE n. 

23.555/2017. 

§ 1º. O plantão da Procuradoria Regional Eleitoral iniciará em dias de sexta-feira, a partir das 19h, encerrando-se no domingo. Os 

plantões que recaírem em dias feriados e de ponto facultativo serão iniciados na véspera, às 19h. 

§ 2º. As secretarias e os gabinetes do Procurador plantonista deverão funcionar, preferencialmente, das 11 às 19h. 

Art. 2º – O Procurador Regional Eleitoral e os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares ficarão responsáveis pelo plantão, por 

meio de escala de alternância entre os membros, para os finais de semana, feriados e pontos facultativos, conforme Planilha 1. 

Art. 3º – Os servidores lotados nos gabinetes do Procurador Regional Eleitoral e Procuradores Eleitorais Auxiliares atuarão nos 

plantões eleitorais, seja na forma presencial ou em sobreaviso, em apoio ao Procurador plantonista, conforme Planilha 2. 

§ 1º. Os Assessores e Secretários lotados nos gabinetes do Procurador Regional Eleitoral comparecerão durante os plantões de finais 

de semana, feriados e pontos facultativos, independentemente do membro plantonista designado, conforme escala preestabelecida (Planilha 2), para o 

auxílio na confecção das peças pertinentes e saída dos feitos. 

§ 2º. Nos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos, a equipe de apoio ao Procurador plantonista contará com dois 

funcionários terceirizados, ora lotados na PRE/RJ, conforme Planilha 3. 

Art. 4º – Os servidores da PRE/RJ e dos Procuradores Eleitorais Auxiliares que efetivamente cumprirem o plantão eleitoral, no 

período de 15 de agosto a 19 de dezembro de 2018, farão jus ao recebimento de horas extras, nos termos da Portaria PGR/MPF n. 270/2018, observado 

o limite monetário máximo constante do Ofício Circular n. 70/2018/SG. 

Parágrafo único – O serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral, no período de 15 de agosto a 19 de dezembro de 2018, 

não estará sujeito aos limites fixados no § 1º, art. 2º, da Portaria PGR n. 707/2006, tendo em vista os termos contidos na Portaria PGR/MPU n. 18/2016, 

observando-se, porém, o máximo de duas horas extras diárias, que somente poderão ser extrapoladas por comprovada necessidade de serviço – desde 

que requerido pelo Procurador Auxiliar antecipadamente e por escrito – e a critério exclusivo do Procurador Regional Eleitoral em quaisquer casos. 

Art. 5º – O Procurador Regional Eleitoral e Procuradores Regionais Eleitorais que cumprirem os plantões eleitorais de finais de 

semana, feriados e pontos facultativos terão direito à compensação de um dia por 24 (vinte e quatro) horas de plantão, desprezada a fração, observado o 

limite máximo de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no artigo 9º e §§, da Resolução CSMPF n. 159/2015. 

Art. 6º – O Procurador Regional Eleitoral solicitará à chefia da Procuradoria Regional da República da 2ª Região equipe de apoio de 

servidores e setores da PRR2, imprescindíveis para a consecução dos trabalhos referentes ao período eleitoral (15/08 a 19/12/2018), mormente nos 

plantões a que alude o parágrafo anterior; 

II. DA TRAMITAÇÃO DOS FEITOS DURANTE O PLANTÃO ELEITORAL 

Art. 7º – Todos os plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos serão realizados nas dependências da Procuradoria 

Regional Eleitoral, situada na Rua México, n. 158, salas 408, 409 e 608, a fim de propiciar maior celeridade, produtividade e comunicação imediata entre 

o Procurador plantonista, os servidores e a equipe de apoio. 

§ 1º. Nos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos, a distribuição de todos os processos e expedientes (físicos e 

eletrônicos) ficará sob a responsabilidade do Procurador plantonista. 

§ 2º. Os processos e expedientes (físicos e eletrônicos) serão recebidos no plantão eleitoral pela equipe de terceirizados da 

Procuradoria Regional Eleitoral e distribuídos ao Procurador plantonista, ficando a cargo da equipe de plantão o seu processamento e saída para o Tribunal 

Regional Eleitoral/RJ, obedecidos, rigorosamente, os prazos processuais estabelecidos na legislação. 

§ 3º. No caso de processos remanescentes oriundos do período de plantão, o Procurador e os servidores plantonistas serão auxiliados 

pela equipe de servidores e terceirizados da Procuradoria Regional Eleitoral, até ultimados o seu processamento e envio ao TRE/RJ. 
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Art. 8º – Os casos omissos serão decididos, exclusivamente, pelo Procurador Regional Eleitoral. 

Art. 9º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, a partir da aquiescência da Senhora Procuradora-chefe da PRR2, 

sobretudo no que concerne a compensação dos plantões (art.9º e §§, da Resolução CSMPF n. 159/2015). 

Encaminhe-se, pois à chefia da PRR2, dê-se ciência aos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, ao Presidente e ao Corregedor 

do TRE/RJ, solicitando-lhes, igualmente, cientificar os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do TRE/RJ. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00013981-2018| 

PORTARIA Nº 4, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

Converte notícia de fato em procedimento preparatório eleitoral. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista a necessidade de aprofundar o esclarecimento de fatos e possíveis ilícitos eleitorais: 

considerando que foi instaurada nesta Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE-PE) a notícia de fato (NF) 

1.05.000.000175/2018-12, a fim de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder na Igreja Universal do Reino de Deus por parte dos bispos Ossésio 

José da Silva, William dos Santos Brígido e Sérgio dos Santos Corrêa, durante culto religioso, em dependências da igreja no Município do Recife(PE); 

considerando que a NF foi autuada em 4 de abril de 2018 e tem prazo máximo de 30 dias, com prorrogação por mais 90 dias, nos 

termos do art. 3o da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público;1 

considerando que esta PRE-PE propôs representação (petição inicial 12.916/2018-PRE/PE) e requereu aplicação da multa prevista 

no art. 36, §3o, da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997), em seu grau máximo, devido à prática de propaganda eleitoral antecipada 

mediante uso de ato religioso com alcance multitudinário; 

considerando que este procedimento visa não somente a apurar propaganda antecipada, mas também abuso de poder político, 

econômico e religioso, a representação foi acompanhada com cópia da NF 1.05.000.000175/2018-12, cujos originais permanecem com distribuição ativa 

nesta Procuradoria Regional Eleitoral, RESOLVE determinar conversão da NF 1.05.000.000175/2018-12 em procedimento preparatório eleitoral (PPE), 

com base no art. 3o da Portaria PGR/MPF 692, de 19 de agosto de 2016.2 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00034883-2018| 

PORTARIA N° 3, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 
 

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

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4° e 5° da Resolução n° 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 

4° da Resolução n° 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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 V, LC 75/93); 

CONSIDERANDO a necessidade de regularidade, bem como a continuidade das apurações no âmbito da Notícia de Fato nº 
1.13.000.000103/2017-12; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto “apurar suposta ausência de transparência e excesso de burocracia para a 

concessão de porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, pela Polícia Federal.” 
Para isto, determina: 

1. Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto; 

2. Cumpra-se as diligências consignadas no despacho que determinou a conversão do procedimento; 

 

ALEXANDRE JABUR 

Procurador da República 

 Em substituição ao titular do 7º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00034818-2018| 

PORTARIA Nº 19, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscrita, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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Considerando o procedimento preparatório nº 1.13.000.000188/2018-10, instaurado a fim de apurar a responsabilidade de Lindinalva 

Ferreira da Silva, ex-prefeita de Novo Airão, ante a ausência de prestação de contas quanto aos recursos do PDDE, PNAE e PNATE referente ao ano de 

2011; PDDE referente ao ano de 2013 e, ainda, quanto aos Convênios nº 700052/2010 e nº 701260/2011; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: “Apurar supostas irregularidades atinentes 

à ausência de prestação de contas do emprego de recursos públicos repassados por ocasião do PDDE, PNAE e PNATE, referentes ao ano de 2011; PDDE 

exercício de 2013 e, ainda, quanto aos Convênios n° 700052/2010 e n° 701260/2011, por parte da ex-prefeita do Município de Novo Airão, Sra. Lindinalva 

Ferreira da Silva (2013-2016)”. 

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

nº 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 

À Secretaria, para cumprir a diligência consignada no despacho que determinou a instauração do procedimento. 

 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora da República 

(Em substituição ao 4º Ofício) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052393-2018| 

PORTARIA N° 6, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva – 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos da Notícia de Fato n.o 1.14.007.000159/2018-51, e 

CONSIDERANDO a representação relatando a não inclusão do medicamento “Xarelto 20 mg” na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), o que não permite o seu fornecimento à população através do Sistema Único de Saúde (SUS); 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

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

Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar procedimento preparatório visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de representação narrando que o 

medicamento “Xarelto 20 mg” não foi incorporado Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME); 

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

procedimento preparatório. 

Em seguida, deve ser realizada a seguinte diligência instrutória, imprescindível à elucidação dos fatos: 

(i) oficie-se à SESAB, requisitando esclarecimentos a respeito de suposta não dispensação do medicamento Rivaroxabana, 

comercializado com o nome Xarelto, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS; (ii) oficie-se à SCTIE, requisitando que informe se o medicamento 

Rivaroxabana foi  incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, esclarecendo se há procedimento instaurado sobre o tema 

pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, devendo informar quais medidas foram adotadas para solucionar a questão, 

devendo esclarecer, em caso de decisão pela não incorporação, quais motivos que levaram a negativa do pedido. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, salvo em caso de relevância e urgência ou em casos de complementação de informações, às quais deverão ser anexadas 

cópias desta portaria e da representação. 

Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para 

deliberação. 

 

MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052378-2018| 

PORTARIA N° 7, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva – 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos da Notícia de Fato n.o 1.14.000.001003/2018-57, e 

CONSIDERANDO a representação relatando a negativa, por parte de oficiais da Marinha do Brasil, de fornecimento de um atestado 

de origem para possibilitar o reingresso no mercado de trabalho de militar acidentado nas dependências da Base Naval de Aratu; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

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

Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar procedimento preparatório visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de representação narrando que houve 

negativa, por parte de oficiais da Marinha do Brasil, de fornecimento de um atestado de origem para possibilitar o reingresso no mercado de trabalho de 

militar acidentado nas dependências da Base Naval de Aratu; 

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

procedimento preparatório. 
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Em seguida, cumpra-se, integralmente, o despacho de 18/07/2018. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos do procedimento preparatório conclusos 

para deliberação. 

 

MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052391-2018| 

PORTARIA N° 8, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva – 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos da Notícia de Fato nº 1.14.000.000688/2018-14, e 

CONSIDERANDO a representação relatando suposta violação de território ocupado por indígenas Tupinambá; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

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

Constituição da República); 

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

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar procedimento preparatório visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de suposta violação de território ocupado 

por indígenas Tupinambá; 

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

procedimento preparatório. 

Em seguida, aguarde-se o escoamento do prazo consignado no ofício expedido. 

 

MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006807-2018| 

PORTARIA Nº 34, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando que os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000536/2018-51, que tem por objetivo a apuração da prática de crimes ou 

de atos de improbidade administrativa encontram-se conclusos para análise; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: Apura eventuais ilícitos decorrentes dos elementos colhidos na quebra de sigilo telemático no âmbito da Operação Mato Cerrado. Cooperativas 

COOTLA, COOPERSAU e COOPE. Ano de 2013. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, 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. 

c) Após, conclusos para análise. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006808-2018| 

PORTARIA Nº 36, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando que os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000547/2018-31, que tem por objetivo a apuração da prática de crimes ou 

de atos de improbidade administrativa; 
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Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: Apura eventuais ilícitos decorrentes dos elementos colhidos na quebra de sigilo telemático no âmbito da Operação Mato Cerrado. Sociedade 

Bastos de Administração e Serviços LTDA- SBS. Ano 2012. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, 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; 

c) certifique-se o Setor Jurídico as ações já ajuizadas contra a SBS, relativas ao ano de 2012. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006809-2018| 

PORTARIA Nº 37, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando que os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000534/2018-62, que tem por objetivo a apuração da prática de crimes ou 

de atos de improbidade administrativa; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: Apura eventuais ilícitos decorrentes dos elementos colhidos na quebra de sigilo telemático no âmbito da Operação Mato Cerrado. ROBÉRIO 

FERRAZ. Ano 2013. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, 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; 

c) certifique-se o Setor Jurídico a existência de procedimento envolvendo ROBÉRIO FERRAZ, mencionado no e-mail. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006810-2018| 

PORTARIA Nº 39, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando que os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000512/2018-01, que tem por objetivo a apuração da prática de crimes ou 

de atos de improbidade administrativa; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: Apura eventuais ilícitos decorrentes dos elementos colhidos na quebra de sigilo telemático no âmbito da Operação Mato Cerrado. ANDRÉ 

RODRIGUES LIMA e WELLINGTON SOUZA SILVA. Anos 2010-2012. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, 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; 

c) que seja solicitada à Asspa pesquisa sobre se Wellington Souza Silva ou André Rodrigues Lima possuíam algum vínculo trabalhista 

com Dom Basílio, no período de 2010 e 2012. Caso possível, junte-se a data da realização dos leilões PP02 de 2012. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006823-2018| 

PORTARIA Nº 42, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando a decisão de indisponibilidade de bens e a sentença proferida no bojo da Ação Civil de Improbidade Administrativa 

nº 5472-28.2016.4.01.3307; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: “Cumprimento Provisório de Sentença. Indisponibilidade de Bens. Autos nº 5472.28.2016.4.01.3307”. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR 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; 

c) juntada ao presente procedimento de cópia integral dos autos nº 5472-28.2016.4.01.3307. 

 

 ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006812-2018| 

PORTARIA Nº 43, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando que os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000517/2018-25, que tem por objetivo a apuração da prática de crimes ou 

de atos de improbidade administrativa; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: Apura eventuais ilícitos decorrentes dos elementos colhidos na quebra de sigilo telemático no âmbito da Operação Mato Cerrado. PIRIPÁ-BA. 

Ano 2012-2013. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, 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; 

c) solicite-se à Asspa pesquisa acerca da empresa responsável por gerir o transporte escolar em Piripá-BA, no ano de 2012, bem como 
o valor pago mensalmente a esta; 

d) solicite-se à Asspa que informe o nome da empresa responsável pela área de gestão da saúde, no Município de Piripá, no ano de 
2012, especificamente a que recebeu o pagamento referente ao mês de fevereiro do mesmo ano. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052402-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002823/2016-02 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com amparo nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/1993, e artigo 23 da Resolução nº. 87/2007 do CSMPF, e ainda; 

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

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

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

Federal, e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73; 
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CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pelo 

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

necessárias a sua garantia; 

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

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

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

CONSIDERANDO que foi instaurado nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002823/2016-02, a partir de 

representação noticiando possíveis irregularidades encontradas no concurso público realizado pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Edital nº 

01/2016, para o cargo de Assistente Técnico em Gestão de Saúde; 

CONSIDERANDO que a FIOCRUZ é dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da Saúde e tem 

por finalidade desenvolver atividades nos campos da saúde, da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico, nos termos do Decreto nº 8.932, 

de 2016; 

CONSIDERANDO que foram observados supostos padrões de resposta nas provas objetivas do concurso público realizado pela 

Fundação, que podem ensejar em fraude; 

CONSIDERANDO que a FIOCRUZ é entidade de direito público, portanto deve seguir os princípios da administração pública 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a observância desses princípios tem o objetivo de assegurar o recrutamento transparente, objetivo e 

impessoal, selecionando os candidatos mais aptos ao desenvolvimento das atividades atinentes ao certame, possibilitando, ainda, que os postulantes às 

vagas possam fazê-lo em condições de paridade, na forma como lhes é constitucionalmente assegurada (Constituição Federal, art. 5º, caput); 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de FIOCRUZ observar, quando da realização dos próximos certames, estritamente os princípios 

da Administração Pública, replicados expressamente nas normas que regulam as fundações; 

CONSIDERANDO, por fim, que deve ser cumprida, com amparo no art. 10, § 4º, inc. II da Resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, a deliberação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, exarada na revisão de promoção 

de arquivamento deste inquérito civil, que determina a expedição de recomendação à FIOCRUZ; 

RESOLVE: 

RECOMENDAR, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, ao Diretor Executivo da FIOCRUZ, que nos 

próximos processos seletivos da instituição, não confeccione gabaritos padronizados ou que facilitem a fraude. 

FIXAR o prazo de 30 (trinta) dias para que esta Procuradoria da República seja informada do acolhimento desta Recomendação, 

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

Eventual impossibilidade de acatamento deverá vir acompanhada de justificativas concretas a respeito do tema, juntando-se a 

respectiva documentação comprobatória. 

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

A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre a matéria, não excluindo futuras recomendações 
ou outras iniciativas, cuja atuação seja pertinente ao seu objeto. 

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

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

Comunique-se. Cumpra-se. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00044429-2018| 

PORTARIA Nº 10, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 
 

Converte a Notícia de Fato n.º 1.15.000.000402/2018-63 em Procedimento 

Preparatório Eleitoral – PPE. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, fazendo uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129 da 

Constituição Federal, e pelo artigo 7º, inciso I e art. 77 todos da Lei Complementar n. 75/93, e pelo art. 2º da Portaria PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto 

de 2016; 

CONSIDERANDO que o objeto deste procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Eleitoral; 
CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências a fim de elucidar os fatos noticiados; 

CONSIDERANDO, por fim, que a Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, instituiu e regulamentou, no âmbito do Ministério 
Público Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais; 

RESOLVE converter o presente expediente em Procedimento Preparatório Eleitoral determinando: 

Registro e autuação da presente Portaria juntamente com o referido Procedimento Preparatório, assinalando como objeto: “ denúncia 

de propaganda eleitoral extemporânea e abuso de poder econômico em desfavor do vereador de Fortaleza Márcio Martins em evento realizado no Bairro 

Jardim América”; 

Cumpra-se. 

 

ANASTACIO NOBREGA TAHIM JUNIOR 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00044535-2018| 

PORTARIA Nº 14, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Converte a Notícia de Fato n.º 1.15.000.002522/2018-03 em Procedimento 

Preparatório Eleitoral – PPE. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL AUXILIAR, fazendo uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 

127 e 129, inciso IX, da Constituição Federal, e pelo artigo 7º, inciso I da Lei Complementar n. 75/93, e pelo art. 2º da Portaria PGR/MPF nº 692, de 19 

de agosto de 2016; 

CONSIDERANDO que o objeto deste procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Eleitoral; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências a fim de elucidar os fatos noticiados; 

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

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

RESOLVE converter o presente expediente em Procedimento Preparatório Eleitoral determinando: 

Registro e autuação da presente Portaria juntamente com o referido Procedimento Preparatório, assinalando como objeto: “Conduta 

Vedada – Deputado Federal Cabo Sabino - Reuniões Com Policiais Do Batalhão Raio Da Polícia Militar Do Estado Do Ceará - Cunho Eleitoral. ”; 

Cumpra-se. 

 

MARCELO MESQUITA MONTE 

  Procurador Regional Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00044625-2018| 

PORTARIA Nº 215, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

Notícia de Fato Nº 1.15.000.002066/2018-93. Interessado: MPF. Assunto: 

"Apurar condutas discriminatórias por parte da titular da Corregedoria do IFCE, 

Sirlane Furtado direcionadas a vários servidores." 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 8º Ofício da 

Procuradoria da República no Estado do Ceará, 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, e art. 4º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, 
de 17 de dezembro de 2007, e ainda 

CONSIDERANDO o vencimento definitivo do prazo para a conclusão do presente Procedimento Preparatório, e que a sua conclusão 

depende da efetivação de providências ainda pendentes; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO 

CIVIL, determinando-se: 

 Registro e autuação da presente Portaria, juntamente com as peças informativas da Notícia de Fato nº 1.15.000.002066/2018-93, pelo 

Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª 

CCR, registrando-se como seu objeto: "Apurar condutas discriminatórias por parte da titular da Corregedoria do IFCE, Sirlane Furtado direcionadas a 
vários servidores." ; 

Remessa de cópia da presente portaria ao NCC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 

Resolução nº 87 CSMPF. 

Aguarde-se a realização de audiência designada para outras providências. 

Cumpra-se. 
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 

Procurador da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00064913-2018| 

PORTARIA Nº 302, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 
 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.000211/2018-64 em Inquérito 

Civil. 
 

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

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, todos da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que regula o Inquérito Civil Público; 

Considerando que o Procedimento fora autuado nesta PRDF em 22/01/2018, em razão do recebimento do Ofício nº 

708/2017/PFDC/MPF, que encaminha o Ofício nº 603/SE/CNS/GM/MS, o qual envia a Recomendação nº 13/2017 do Conselho Nacional de Saúde ao 

Ministério da Saúde, protocolado sob o nº PGR-00432290/2017; 

Considerando que as questões versadas nos autos, ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial acerca 

das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.000211/2018-64 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 

dos fatos abaixo especificados: 
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“Acompanhar a Recomendação nº 013, de 12/05/2017, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) ao Ministério da Saúde; bem como de 

apurar a interrupção do processo de desestruturação do Programa Farmácia Popular na modalidade Rede Própria”. 

ENVOLVIDO: Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde. 

REPRESENTANTE: PFDC – PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. 

Determina: 

1. a comunicação desta Portaria à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pelo Sistema ÚNICO; 

2. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete deste 1º Ofício de Seguridade e Educação. 

 

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00032950-2018| 

PORTARIA Nº 223, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Suspende a conclusão dos autos judiciais e extrajudiciais ao 3º Ofício Criminal, 

bem como a participação do Procurador da República Fernando Amorim Lavieri 

em audiências perante à Seção Judiciária do Espírito Santo. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições, e 

considerando o deliberado pelo Colégio virtual de Procuradores da República no Estado do Espírito Santo, RESOLVE: 

Art. 1º. Suspender a conclusão dos autos judiciais e extrajudiciais ao 3º Ofício Criminal da PR-ES, bem como a participação do 

Procurador da República Fernando Amorim Lavieri em audiências na Justiça Federal, no período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2018, a fim de 

atuar com exclusividade nos autos da ação penal n.º 0000273-28.2014.4.02.5001, em trâmite na 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado 

do Espírito Santo, tendo em conta a complexidade e relevância dos autos. 

Art. 2º. Os feitos judiciais e extrajudiciais de titularidade do 3º Ofício Criminal da PR-ES deverão ser conclusos, no período de 20 de 

agosto a 20 de setembro, aos demais Ofícios Criminais e aos Ofícios Criminais Especializados. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PAULO AUGUSTO GUARESQUI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-COL-ES-00003516-2018| 

PORTARIA N° 29, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

Acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 

entre o Ministério Público Federal e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 

LIEVORE, para compor interesses perseguidos na ação civil pública por atos de 

improbidade administrativa n° 0102184-37.2015.4.02.5005. Continuidade do 

acompanhamento do PA 1.17.002.000053/2017-12 

 

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

constitucionais, legais e regulamentares, considerando que: 

1) Tramitava na PRM/Colatina o Procedimento Administrativo 1.17.002.000053/2017-12, instaurado para acompanhar o 

cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA LIEVORE, para 

compor interesses perseguidos na ação civil pública por atos de improbidade administrativa n° 0102184-37.2015.4.02.5005; 

2) O referido procedimento administrativo foi arquivado para que fosse convertido em procedimento no formato eletrônico, 

correspondendo este protocolo à digitalização integral daqueles autos; 

3) O último despacho proferido no procedimento supramencionado sintetizou as parcelas já adimplidas pela compromissária, do qual 

se pode extrair que foram concluídos os atendimentos ambulatoriais, pendendo o pagamento do valor de R$ 5.669,44 (cinco mil seiscentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos a título de multa) (fls. 142/143); 

4) Após o arquivamento, o município apresentou comprovantes de aquisição de materiais no valor total de R$ 1.062,78 (um mil e 
sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), relativas a notas fiscais de aquisição nos dias 30 e 31 de julho de 2018; 

5) O adimplemento da parcela pecuniária é realizado em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado; 

Assim, RESOLVE instaurar procedimento administrativo, determinando o registro e autuação, afeto à 5ª CCR, pela seguinte ementa: 

“Acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 

LIEVORE, para compor interesses perseguidos na ação civil pública por atos de improbidade administrativa n° 0102184-37.2015.4.02.5005. 
Continuidade do acompanhamento do PA 1.17.002.000053/2017-12”. 

DETERMINO a manutenção do acautelamento dos autos até o dia 20 de setembro de 2018, ressalvada a apresentação de 

comprovantes distintos daqueles já constantes nos autos. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2015, de 26 de julho de 2015, designo como secretária do presente procedimento a servidora 
Natália Arpini Lievore. 

Ao Cartório para autuação, registro e providências de praxe. 

 

MALÊ DE ARAGÃO FRAZÃO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-COL-ES-00003517-2018| 

PORTARIA Nº 30, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

Acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 

entre o Ministério Público Federal e MARCUS VALÉRIO REZENDE, para 

compor interesses perseguidos na ação civil pública por atos de improbidade 

administrativa n° 0010450-68.2016.4.02.5005. Continuidade do 

acompanhamento do PA 1.17.002.000159/2017-16. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, considerando que: 

1) Tramitava na PRM/Colatina o Procedimento Administrativo 1.17.002.000159/2017-16, instaurado para acompanhar o 

cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal e MARCUS VALÉRIO REZENDE, para compor 

interesses perseguidos na ação civil pública por atos de improbidade administrativa n° 0010450-68.2016.4.02.5005; 

2) O referido procedimento administrativo foi arquivado para que fosse convertido em procedimento no formato eletrônico, 
correspondendo este protocolo à digitalização integral daqueles autos; 

3) O último despacho proferido no procedimento supramencionado sintetizou as parcelas já adimplidas pelo compromissário, do qual 

se pode extrair que foram concluídos os atendimentos ambulatoriais, pendendo o pagamento do valor de R$ 18.746,61 (dezoito mil setecentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e um centavo) (fls. 102/103); 

4) Após o arquivamento, o município apresentou comprovantes de aquisição de materiais no valor total de R$ 919,60 (novecentos e 
dezenove reais e sessenta centavos), relativos a nota fiscal de aquisição do dia 26/07/2018; 

5) O adimplemento da parcela pecuniária é realizado em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado e com o 

despacho PRM-COL-ES-00000702/2018 (fls. 60/61); 

Assim, RESOLVE instaurar procedimento administrativo, determinando o registro e autuação, afeto à 5ª CCR, pela seguinte ementa: 

“Acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal e MARCUS VALÉRIO REZENDE, 

para compor interesses perseguidos na ação civil pública por atos de improbidade administrativa n° 0010450-68.2016.4.02.5005. Continuidade do 
acompanhamento do PA 1.17.002.000159/2017-16”. 

DETERMINO a manutenção do acautelamento dos autos até o dia 20 de setembro de 2018, ressalvada a apresentação de 
comprovantes distintos daqueles já constantes nos autos antes desta data. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2015, de 26 de julho de 2015, designo como secretária do presente procedimento a servidora 

Natália Arpini Lievore. 

Ao Cartório para autuação, registro e providências de praxe. 

 

MALÊ DE ARAGÃO FRAZÃO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00032831-2018| 

PORTARIA Nº 220, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do 

art. 79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 
23/11/2015), atendendo à indicação feita pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado por meio do ofício PGJ nº 1747/2018, RESOLVE: 

DESIGNAR os Promotores de Justiça infrarrelacionados para o exercício da função eleitoral no período e localidade especificados 
abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO 
PROMOTOR(A) DE 

JUSTIÇA 
JUSTIFICATIVA  

1 27ª 
Conceição 

da Barra 

13/07/2018 a 

15/01/2019 

Emmanuel Nascimento 

Gonzalez 

dos Santos 

Título de Eleitor: 

109906310540 

Substituição para o 

período 

eleitoral, em razão de 

remoção 

do titular 

2 41ª Jaguaré 
13/07/2018 a 

15/01/2019 

Felipe Pacífico de Oliveira 

Martins 

Título de Eleitor: 

017524241457 

Substituição para o 

período 

eleitoral, em razão de 

remoção 

do titular 

 

Ficam convalidados os atos praticados no período antecedente a esta Portaria. 

Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. 

Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 

NADJA MACHADO BOTELHO 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5338
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00037961-2018| 

PORTARIA Nº 25, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do Procurador Regional Eleitoral signatário, consoante designação constante na 

Portaria PGR/MPF nº 1021/2017, no exercício das atribuições previstas no art. 127 da Constituição Federal e nos arts. 6º, inciso XX, e 77 da Lei 

Complementar nº 75/93, e no art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2017: 

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, nos termos do artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando que a Procuradora-Geral Eleitoral, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, na sua função de chefia e coordenação do 

Ministério Público Eleitoral, expediu a Instrução PGE nº 04/2018, publicada no DMPF-e nº 146/2018, orientando os Procuradores Regionais Eleitorais 

a atuarem com rigor na fiscalização do cumprimento das ações afirmativas que objetivam assegurar o aumento da participação feminina em cargos 

eletivos, assim como a promoção das medidas cabíveis para aplicação de sanções nas hipóteses de descumprimento; tornando, assim, pública a priorização 

institucional do Parquet nessa relevante matéria; 

Considerando o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no art. 20, § 2º, da Resolução TSE nº 23.548/2017, bem como no art. 

9º da Lei nº 13.165/2015, nas decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 060025218.2018.6000000; 

Considerando os princípios da transparência, não surpresa e segurança jurídica, que lastreiam a atuação desta Procuradoria Regional 

Eleitoral, a qual, sempre que possível, tem priorizado a atuação extrajudicial e preventiva do Parquet; 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo de acompanhamento e fiscalização das ações afirmativas que objetivam o aumento 

da participação feminina em cargos eletivos, adotando-se como medida inicial a expedição de recomendações aos diretórios estaduais dos partidos 

políticos no Estado de Goiás quanto ao integral cumprimento do disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no art. 20, § 2º, da Resolução TSE nº 

23.548/2017, bem como no art. 9º da Lei nº 13.165/2015, nas decisões do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 060025218.2018.6000000. 

Autue-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00037968-2018| 

EDITAL Nº 12, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA. CENSURA E FAKE NEWS NA INTERNET. 

Procedimento preparatório nº 1.18.000.001850/2018-72 

 

O Ministério Público Federal em Goiás, por intermédio do Procurador da República em exercício de atribuições da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão, torna pública a lista de expositores e a programação da audiência pública que realizar-se-á no dia 21 de agosto de 

2018, a partir das 9:00 horas, no teatro do campus V da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

 

1. Data, horário e local de realização 

A audiência pública será realizada no dia 21 de agosto de 2018, com credenciamento a partir das 8:30h e início do evento às 9:00h, 

no teatro do campus V da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, situado à Avenida Fued José Sebba, nº 1184, Jardim Goiás, CEP 74.805-100, em 

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 9:00 Ministério Público Federal - abertura 

2 9:30 Victor Phillip Sousa Naves - União dos Juristas Católicos de Goiânia (UNIJUC) 

3 10:00 Walter de Paula – Comissão Especial de Liberdade Religiosa da OAB/GO 

4 10:30 Rafael Fernandes Maciel – Instituto Goiano de Direito Digital 

5 11:00 Beatriz Kicis Torrentes de Sordi – Instituto Resgata Brasil 

6 11:30 Participação social 

Intervalo (12:00 as 14:00) 

7 14:00 Alexandre Moreira Tavares dos Santos – Procurador Regional Eleitoral 

8 14:30 Fernando Holiday – Movimento Brasil Livre 

9 15:00 Carlos Augusto de Moraes Afonso – Projeto Radar da Censura 

10 15:30 Emerson Tadeu Kuhn Grigollete Jr. - Advogado 

11 16:00 Álvaro Luís Gradim – Associação Brasil nas Ruas 
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12 16:30 Carla Barbosa Moreira – Professora do CEFET/MG e pesquisadora no campo do 

discurso 

13 17:00 Wesley Porfírio Nobre – Cristãos que Protestam 

14 17:30 Participação social 

15 18:00 Encerramento 

 

As seguintes entidades/empresas foram convidadas a participar como expositores na audiência pública, mas não responderam ou 

declinaram o convite: Facebook Serviços Online do Brasil; Twitter Brasil; Google Brasil; ABERT (Associação Brasileira de Empresas de Rádio e 

Televisão); ANJ (Associação Nacional de Jornais); e agências de fact-checking Lupa e Agência Pública. 

O convite enviado à agência de checagem de notícias Aos Fatos, por sua vez, foi devolvido pelos Correios, em razão de o endereço 

informado (obtido junto ao CNPJ da empresa) estar incompleto. 

 

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 do Procurador da República que presidirá o evento. 

3.2. A Procuradoria da República em Goiás 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), por meio do endereço 

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

3.4. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo 3° Ofício do Núcleo de Tutela Coletiva da PR/GO. 

Registre-se. Publique-se. 

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-CXI-MA-00002048-2018| 

PORTARIA Nº 12, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

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

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

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, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 

da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública (art. 

129, inciso III, da Constituição Federal); 

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

Ministério Público Federal, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, instaurar INQUÉRITO CIVIL vinculado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, definindo como objeto apurar supostas irregularidades relacionadas à construção de creches e quadras poliesportivas no 

município de Codó/MA referentes aos Contratos n° 20121094, n°20121095, Termos de Compromisso PAC 202711/2012, PAC2 10385/2014, PAC2 

10388/2014e PAC2 6004/2013. 

Ainda, DETERMINO, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF: 

(a) a confecção de Portaria, atendendo às exigências contidas na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2.006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, com o envio para publicação por meio eletrônico, e comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e através do Sistema 

Único; 

(b) Cumprimento do despacho em anexo. 

 

MARÍLIA MELO DE FIGUEIRÊDO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00024780-2018| 

DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE AGOSTO DE 2018 
 

Autos n. 1.21.000.001283/2017-88. Inquérito Civil 
 

1. Objeto: 

1.1. Cuida-se de investigação instaurada a partir de fato deslindado no Inquérito Civil n. 1.21.000.000341/2016-75, que tramita no 1º 

Ofício desta Procuradoria da República (Atos Administrativos em Geral, Legalidade Lato Snsu). O procedimento mencionado teve início mediante 

representação noticiando, dentre outros pontos, suposta irregularidade consistente na instalação de Kit de Basquete adquirido por meio do Convênio n. 

778140/2012, firmado com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em ginásio do Município de Campo Grande-MS que estaria interditado, o 
ginásio “Guanandizão”. 

1.2. A partir disso, neste Inquérito Civil, apurou-se, especificamente, a “possível prática de ato de improbidade administrativa em 

decorrência da má aplicação de recursos oriundos do convênio n. 778140/2012 (Ministério do Esporte); especificamente, devido à instalação e o uso, em 

Campo Grande-MS, de materiais em local que já estava interditado para qualquer tipo de evento (Ginásio “Guanandizão”)”. 
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2. Elementos: 

2.1. Segundo narrou a representação, materiais decorrentes do convênio realizado entre CBB e o Ministério do Esporte teriam sido 

instalados no ginásio “Guanandizão”, que estaria interditado pelo Corpo de Bombeiros para uso desde o ano de 2014. Aduziu a representação que tal 

instalação só veio a acontecer em razão de suposta declaração inverídica firmada pelo presidente da Federação de Basquete de Mato Grosso do Sul de 

que o local estava apto para a acomodação e o uso do Kit de Basquete. 

2.2. Quanto à fiscalização do convênio pela Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento do Ministério do Esporte (SNEAR), 

sustentou-se que, no site do Portal dos Convênios, não constam ressalvas quanto à interdição do local ou ao registro fotográfico dos eventos realizados 

com o kit recebido, diferentemente de outras localidades contempladas. 

2.3. Instada sobre os fatos, a f. 09-21 (Anexo 1), a FBMS (Federação de Basquete de MS) afirmou que, embora o ginásio 

“Guanandizão” estivesse interditado à época, passou por reformas nos anos de 2014 e 2015, tendo sido utilizado em outros eventos no ano de 2015. 

Sustentou que, a partir do momento em que o Poder Público possibilitou a utilização do ginásio às demais Federações e à FBMS, não haveria motivos 

para duvidar de sua disponibilidade ou questioná-la. Em complementação, encaminhou, a f. 45-93 (Anexo 1), cópia de declarações firmadas, por escritura 

pública, confirmando a realização de eventos esportivos no local. 

2.4. Por meio do Ofício n. 1.531/PJ/FUNESP, a Prefeitura Municipal de Campo Grande informou que: (i) o “Guanandizão” foi 

interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar na data de 03 de dezembro de 2013, conforme Auto de Interdição (cópia f. 47) e, desde a referida data, não 

houve a desinterdição do local; (ii) as práticas e os eventos realizados no Guanandizão foram autorizados por meio de Termos de Responsabilidades, 

conforme cópias encaminhadas (diversos TRs, cópias a f. 52-114); e (iii) a gestão/administração do referido ginásio compete à Fundação Municipal de 

Esportes – FUNESP. 

2.5. Em visita in loco realizada nos dias 03 e 04 de março de 2016 no ginásio “Guanandizão”, bem como após reunião com os 

dirigentes do local, a SNEAR informou ter verificado a possibilidade de utilização para pequenos eventos e treinamentos; e que, não obstante as 

notificações realizadas pelo Corpo de Bombeiros, tal ginásio estava sendo utilizado desde o ano de 2015 (f. 94-95, Anexo 1). 

2.6. No mesmo sentido, a Vistoria Técnica Nº 01/2016/GABAR-A/SNEAR/ME  observou que: “não foram identificados, durante a 

vistoria, qualquer aviso afixado nas dependências do Ginásio Guanandizão que evidenciasse sua interdição. Aparentemente, o ginásio não estava 

interditado, demonstrando possibilidade de utilização para pequenos eventos e treinamentos” (f. 189-193). 

2.7. Por meio do Ofício n. 0152/SAT/1ºGBM/2017, o 1º Grupamento de Bombeiros Militar juntou notificações e auto de interdição 

referentes ao ginásio Guanandizão, informando ainda que o mesmo permanece interditado para qualquer espécie de evento (f. 14-43). 

2.8. A Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul, representada por seus advogados, manifestou-se nos autos aduzindo: (i) o 

desconhecimento, por parte da entidade, quanto à interdição do ginásio, tendo tomado ciência desse fato apenas no início do ano de 2016, quando intimada 

pela primeira vez para se manifestar nos autos do IC 1.21.000.000341/2016-75; e (ii) que a situação fática, na época da instalação do kit, indicava que o 

local estava regular e que eram realizados vários eventos no ginásio, inclusive shows musicais (f. 117-120). 

2.9. A Secretaria-Executiva do Ministério do Esporte, no Ofício n. 530/2017/SECEX-ME, enviou cópia de documentação relativa ao 

convênio n. 778140/2012, juntando, bem assim, mídia digital referente à prestação de contas (f. 122-208). 

3. Análise: 

3.1. Neste procedimento, o foco da análise é a possível prática de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/92. Não 

havendo indício ou notícia de enriquecimento ilícito (art. 9º), averigua-se eventual violação grave e deliberada de princípio da Administração Pública 

(art. 11) ou prejuízo ao erário decorrente de conduta dolosa ou, pelo menos, eivada de culpa grave (STJ: REsp 1.177.910-SE; AIA 30-AM, Corte Especial, 

DJe 28/9/2011). A legalidade lato sensu dos atos é objeto, como visto, do Inquérito Civil n. 1.21.000.000341/2016-75, em trâmite no 1º Ofício desta 

Procuradoria da República. 

3.2. Quanto aos atos praticados por agentes do Município de Campo Grande, tem-se, primeiramente, que o Município não é parte do 

Convênio n. 778140/2012, firmado entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Segundo consta, o Município cingiu-

se a autorizar a utilização do ginásio, deixando a cargo da requerente (Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul, FBMS) a responsabilidade pela 

manutenção e conservação dos equipamentos (f. 174, Anexo 1). Consta, ademais, que o Município de Campo Grande vinha empreendendo esforços para 

desinterditar o local (f. 36-39). De modo que não se antevê nexo de causalidade – ou, ao menos, certamente, dolo ou culpa grave – imputável aos agentes 

públicos municipais no que toca a suposta má aplicação dos recursos do Convênio n. 778140/2012. 

3.3. No que concerne ao agir da Federação de Basketball, representada por seu presidente, igualmente não restou caracterizado o 

dolo, nem um sancionável comportamento culposo. De início, tem-se que a entidade não consta dentre aquelas que foram formalmente notificadas da 

interdição do ginásio. Enquanto que, de tudo o que consta, aos olhos do público em geral, o ginásio era utilizado com frequência, vide as diversas 

autorizações deferidas pelo Município (f. 51-106). A própria Secretaria do Ministério do Esporte, em vistoria in loco, não enxergou “qualquer aviso 

afixado nas dependências do Ginásio Guanandizão que evidenciasse sua interdição” (f. 189-199). 

3.4. Noutro giro, as sucessivas autorizações do Município para a utilização – frequente – de um local público interditado parecem ter 

acabado por tornar sem efeito ao longo do tempo, na prática, a referida interdição, podendo restar caracterizada aí uma irregularidade no proceder dos 

agentes públicos municipais. Trata-se, entretanto, de matéria sem interesse da União ou de entidade pública federal, cabendo ao Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul analisar a questão. Inteligência do Enunciado n. 18 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Enunciado 18: “Tratando-se 

de questão relacionada a interesse estritamente municipal ou estadual, não compete ao Ministério Público Federal adotar providências”. 

4. Conclusões: 

4.1. Realizadas as diligências cabíveis, não se identificou a prática de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/92 

e da jurisprudência do STJ. Conquanto tenha restado caracterizada uma falha de gestão, não se tem que semelhante falha tenha sido fruto de desonestidade 
ou incúria, vale dizer, que seja sancionável pela Lei de Improbidade Administrativa. 

4.2. Outrossim, ausente indício de conduta delituosa, não cabe a adoção de medida no âmbito penal (Enunciado n. 4 da 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal). 

4.3. Identificou-se fato a ser analisado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do Enunciado n. 18 da 

5ª CCR/MPF, a saber: as sucessivas autorizações do Município para a utilização – frequente – de um local público interditado, ao que parece acabando 

por tornar sem efeito ao longo do tempo, na prática, a referida interdição. 

5. Providências: 

5.1. Nos termos do artigo 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, promove-se o 

arquivamento do Inquérito Civil n. 1.21.000.001283/2017-88. 
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5.2. Tratando-se de inquérito civil instaurado em face de dever de ofício, é desnecessária a cientificação do noticiante (Orientação n. 

8 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão). 

5.3. Remetam-se os autos ao órgão de revisão competente, qual seja, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal no prazo de 3 (três) dias (art. 10, § 1º, Res. 23/2007-CNMP; art. 9º, § 1º, Lei 7.347/1985). 

5.4. Extraia-se cópia desta decisão de arquivamento e de f. 14-24 e 44-114, encaminhando tais documentos ao Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul (Supervisão das Promotorias de Justiça Especializadas) a fim de que, tomando conhecimento dos fatos, possa, se for o 

caso, apurar eventuais irregularidades nos sucessivos termos de autorização para o uso do ginásio “Guanandizão”, o qual, segundo consta, encontra-se 

interditado pelo Corpo de Bombeiros. 

5.5. Publique-se (art. 16, § 1º, I, Res. 87/2006-CSMPF). 

 

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00024829-2018| 

DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

Autos n. 1.21.000.001510/2017-75. Inquérito Civil 

 

1. Objeto: 

1.1. O presente Inquérito Civil tem como objeto a possível prática de ato de improbidade administrativa em decorrência do não 

atendimento a requisições do Ministério Público Federal expedidas para a instrução do Inquérito Civil n. 1.21.000.001015/2013-32 à Superintendência 

da Secretaria do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (f. 9-9v). 

1.2. O Inquérito Civil n. 1.21.000.001015/2013-32 (cópia autuada como Anexo I ao presente), por sua vez, em trâmite no 1º Ofício 

desta Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, tem registrado o seguinte objeto: 

EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATUAM EM MATO GROSSO DO 

SUL ¿ ENERSUL E ELEKTRO ¿ PARA QUE ANTES DE PROCEDER QUALQUER NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATUAL OU 

FUTURA EM QUAISQUER EMPREENDIMENTOS SITUADOS EM TERRENOS DE MARINHA E ÀS MARGENS DE RIOS FEDERAIS, ASSIM 

COMO EM SUAS PRAIS E VÁRZEAS, CONSULTE A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO A FIM DE VERIFICAR A REGULARIDADE 

FUNDIÁRIA DO EMPREENDIMENTO, A FIM DE EVITAR QUE AS INSTALAÇÕES SE PRESTEM A FAVORECER OCUPAÇÃO IRREGULAR 

DE TERRAS PÚBLICAS; À AGEPAN/MS PARA QUE, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ADOTE PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE 

FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA PRESENTE RECOMENDAÇÃO PARA OBSTAR OS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM OPERAÇÃO E OS FUTUROS DE CONSTRUÍREM OU AMPLIAREM SEM OBSERVAREM A REGULARIDADE FUNDIÁRIA 

DOS EMPREENDIMENTOS; E, À SECRETARIA REGIONAL DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO/MS PARA QUE NÃO AUTORIZE A OCUPAÇÃO 

IRREGULAR DE TERRAS PÚBLICAS DESSES EMPREENDIMENTOS SEM QUE HAJA A SUA DEVIDA REGULARIDADE FUNDIÁRIA (f. 1, 

Anexo I). 

2. Elementos: 

2.1. As requisições do Ministério Público Federal expedidas para a instrução do Inquérito Civil n. 1.21.000.001015/2013-32 à 

Superintendência da Secretaria do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, e não atendidas, foram materializadas nos Ofícios n. 

137/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 22/2/2017, 351/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 25/4/2017 e 506/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 

19/6/2017, após o que foi então encaminhado ao Núcleo de Combate à Corrupção desta Procuradoria da República o Ofício n. 

571/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 3/8/2017 (f. 4-7). 

2.2. Oficiou-se, com caráter de urgência, à Superintendência da Secretaria do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul 

requisitando que: (i) informasse o responsável pela Superintendência de 1º/1/2017 até aquele momento, incluindo em situações de afastamento do titular, 

registrando-se os motivos de eventuais afastamentos; (ii) manifestasse-se sobre o não atendimento, sem pedido de prorrogação de prazo ou justificativa, 

das requisições do Ministério Público Federal contidas nos Ofícios n. 137/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 22/2/2017, 

351/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 25/4/2017, e 506/2017/MPF/PR/MS/GAB/DVAOC, de 19/6/2017 (f. 9-9v e 16). 

2.3. Por meio do Ofício n. 72231/2017-MP (f. 20), a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul 

relatou que: 

Quanto a intempestividade no atendimento de vossos pleitos, rogamos nossas escusar, haja vista que por um equívoco tais documentos 

foram anexados em processo desta SUP/MS, com assunto totalmente antagônico do aqui tratado. 

Apresentou cópias dos Ofícios n. 34454/2016-MP, de 14/06/2016, e n. 35546/2016-MP, de 17/06/2016, expedidos no interesse do 

objeto do Inquérito Civil n. 1.21.000.001015/2013-32 (f. 21-26). 

3. Análise: 

3.1. O desatendimento às requisições do Ministério Público, no caso em apreço, pode caracterizar a prátia do ato de improbidade 

administrativa previsto no artigo 11, inciso II, da Lei n. 8.429/1992, a saber: “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”. Nos termos 

da jurisprudência do STJ, trata-se de espécie de ato sancionável apenas na modalidade dolosa. Registra-se, ademais, que, no caso, não se tem notícia de 
enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. 

3.2. Das informações e das cópias de documentos encaminhados pela Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato 

Grosso do Sul extrai-se, claramente, que o que ocorreu foi um equívoco quando do encaminhamento das respostas aos ofícios requisitórios, porquanto 

consta a adoção de providências, de fato, em junho de 2016, antes da formalização das aludidas cobranças por parte do Parquet. Não caracterizado, desse 
modo, o dolo. 

4. Conclusões: 

4.1. Realizadas as diligências cabíveis, não se verifica, no caso, a prática de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n. 

8.429/1992 e da jurisprudência do STJ. 

4.2. Outrossim, ausente indício de conduta delituosa, não cabe a adoção de medida no âmbito penal (Enunciado n. 4 da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal). 

5. Providências: 
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5.1. Nos termos do artigo 17, caput, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, promove-se o 

arquivamento do Inquérito Civil n. 1.21.000.001510/2017-15. 

5.2. Tratando-se de inquérito civil instaurado em face de dever de ofício, é desnecessária a cientificação do noticiante (Orientação n. 

8 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão1). 

5.3. Remetam-se os autos ao órgão de revisão competente, qual seja, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal2 no prazo de 3 (três) dias (art. 10, § 1º, Res. 23/2007-CNMP; art. 9º, § 1º, Lei 7.347/1985). 

5.4. Tendo em vista a necessidade de atuação do órgão de revisão, o prazo para a conclusão do presente inquérito civil fica prorrogado 

por 1 (um) ano (art. 15, caput, Res. 87/2006-CSMPF). 

5.5. Publique-se (art. 16, § 1º, I, Res. 87/2006-CSMPF). 

 

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00004583-2018| 

PORTARIA Nº 5, DE 4 DE JULHO DE 2018 

 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

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

legais, com arrimo no art. 127 e art. 129, II, VI, IX, CR/88 e nos artigos 5º e 6º, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que nos autos da Ação Civil Pública nº 1517-05.2016.4.01.3819, este órgão ministerial pleiteia, em face da União, 

do Estado de Minas Gerais e do Município de Caratinga/MG, o fornecimento de duas próteses (placas de Poréx) necessárias à reconstrução crânio facial 

de ROBERTO DANIEL RODRIGUES DE MELO e imprescindíveis para realização de cirurgia de retirada de tumor ósseo no teto da órbita e no osso 

frontal à direita de seu crânio (craniectomia); 

CONSIDERANDO a urgência e a gravidade do estado de saúde do menor e a necessidade de acompanhamento do cumprimento 

integral da sentença; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP1, tendo como objeto 

acompanhar cumprimento da obrigação de fazer, pela União, Estado de Minas Gerais e Município de Caratinga/MG, consistente em fornecer duas “placas 

de poréx” indispensáveis para a cirurgia de retirada de tumor craniofacial de Roberto Daniel Rodrigues de Melo; 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 e artigo 9º da Resolução nº 

174/2017, ambas do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público; 

II – o cumprimento do despacho inicial. 
Cumpridas as diligências, façam-me os autos Conclusos. 

 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00004408-2018| 

PORTARIA Nº 9, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000061/2018-41. Objeto: Apurar 

supostas irregularidades na cobrança de taxas para expedir documentos como 

histórico escolar, declarações de matrícula, registro de diplomas e certidão de 

conclusão de curso, pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (Campus 

Montes Claros). Câmara: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 

artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal, 

noticiando  supostas irregularidades na cobrança de taxas para expedir documentos como histórico escolar, declarações de matrícula, registro de diplomas 
e certidão de conclusão de curso, pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (Campus Montes Claros); 

CONSIDERANDO que a gratuidade ao ensino anunciada pelo constituinte nos artigos 206, IV e 208, § 1°, da Constituição Federal 

abrange não só o núcleo do dever apontado, a prestação de atividades educacionais e de formação, como também os serviços colaterais a ele essenciais, 
sob pena de frustrar o acesso material aos serviços educacionais; 

CONSIDERANDO que, após ser oficiado para informar se existe algum ato normativo autorizando a cobrança de valor pecuniário, 

por instituições públicas de ensino superior, para expedição de documentos a seus acadêmicos, o Conselho Nacional de Educação informou que 

encaminhou a requisição ministerial para a Consultoria Jurídica do Ministério da Educação - CONJUR, haja vista a complexidade do tema de cobrança 
de taxas acadêmicas praticadas por universidades federais; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 
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CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 

para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, de modo a subsidiar futura adoção das 

medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. Designo o 

Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente inquérito civil. 

Após as providências acima arroladas, tendo em vista a certidão de f. 129 informando a negativa de resposta ao ofício nº 368/2017 - 

MPF/PRM-MOC/GAB/MMC (f. 118) reitere-o, com cópia de f. 123-124, solicitando uma previsão para resposta. 

Cumpridas todas as determinações acautelem-se os autos na SUBJUR e após o prazo para resposta ao ofício expedido, venham os 

autos conclusos 

 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSS-MG-00004642-2018| 

PORTARIA Nº 18, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 

PP Nº 1.22.004.000105/2017-62 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas e com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 

75/93, bem como na Resolução CNMP nº 23/07 e, ainda: 

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

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

DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com base no PP nº 1.22.004.000105/2017-62, para "apurar as providências 

adotadas pela ANTT no tocante à fiscalização de transporte clandestino de passageiros no trajeto entre Passos/MG e Franca/SP e autuação dos 

responsáveis, em razão de denúncia da Associação Universitária Cultural Passense - AUCP". 

REGISTRE-SE esta Portaria. COMUNIQUE-SE a instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, à qual ficará 

vinculado o feito. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-

SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município Passos-MG, conforme exigência do art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP. 

Como diligência inicial, determino: 

1. Oficiar à ANTT para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, se foi realizada a fiscalização citada no Despacho nº 

0304/2017/SUFIS, na região entre Passos/MG e Franca/SP, no 2º semestre de 2017 ou 1º semestre de 2018, para verificar a ocorrência de transporte 

clandestino de passageiros, especialmente de estudantes universitários entre essas duas cidades e, caso positivo, que encaminhe o relatório da situação e 

cópia de eventuais autos de infração lavrados; caso negativo, justificar a não realização e indicar data provável para sua efetivação. Encaminhar ainda, 

cópia da Informação que será elaborada pela Assessoria Jurídica, solicitando que adote providências para localização dos responsáveis e autuação 

daqueles que estão realizando o transporte de forma irregular. 

 

FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055171-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 4 DE MAIO DE 2018 

 

REFERÊNCIA: 1.22.000.001544/2018-11. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Instituto Mineiro de Agropecuária 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, 

de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as seguintes considerações 

para, ao final, expedir recomendação. 

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

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

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

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

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

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

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 
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CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 

(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 

em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 

estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 

informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 

informação e controle social; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), “cabe aos  

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, segundo o qual “o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (…) IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (…) VI - informação pertinente à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, “constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, em virtude dos atuais avanços tecnológicos, a disponibilização de informações à população por meio da 

digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

ato de improbidade administrativa por parte do gestor público (art. 11 da Lei nº 8.429/92), bem como acarretar dano moral coletivo, em razão da 

obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 

violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 

CONSIDERANDO que a presente recomendação está alinhada com a Ação nº 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) de 2015 que preceitua: “Ação 4: Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e cobrança do 

cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 
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o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, de 

maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público, 

RESOLVEM RECOMENDAR ao Instituto Mineiro de Agropecuária, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/93, que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 

2) PROMOVA, além das informações já disponíveis em seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes 

informações, de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 

 

INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Guia de Trânsito Animal (GTA) Número da GTA, data de emissão, 

volume transportado, procedência 

(CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), 

destino (CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), Idade, 

Finalidade, unidade expedidora, 

observações eventuais 

Listagem (de preferência em 

planilha ou equivalente) e 

documento na íntegra (o extrato 

da GTA). 

Automática 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, 

em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o Recomendado, no mesmo prazo, informar quais medidas vêm sendo adotadas 

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 

para o total atendimento à presente recomendação. 

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87. 
 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador(a) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055175-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 4 DE MAIO DE 2018 

 

REFERÊNCIA: 1.22.000.001511/2018-63. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Instituto Estadual de Florestas 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, 

de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as seguintes considerações 
para, ao final, expedir recomendação. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

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

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 
129, II e III); 
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CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

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

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 

(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 

em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 

estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 

informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 

informação e controle social; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), “cabe aos 

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, segundo o qual “o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (…) IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (…) VI - informação pertinente à 
administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, “constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-
la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, em virtude dos atuais avanços tecnológicos, a disponibilização de informações à população por meio da 
digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

ato de improbidade administrativa por parte do gestor público (art. 11 da Lei nº 8.429/92), bem como acarretar dano moral coletivo, em razão da 
obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 
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violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 

CONSIDERANDO que a presente recomendação está alinhada com a Ação nº 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) de 2015 que preceitua: “Ação 4: Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e cobrança do 

cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 

o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, de 

maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público, 

RESOLVEM RECOMENDAR ao Instituto Estadual de Florestas, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, 

que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 

2) PROMOVA, além das informações já disponíveis em seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes 

informações, de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 

 

INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Monitoramento da exploração florestal Data, localização, número, tipo de 

atividade vistoriada ou monitorada 

e parecer da vistoria. 

Listagens Trimestral 

Guia Florestal (GF) Número da GF, data de emissão, 

autorização de exploração, volume 

e espécie transportados 

(quantidade, unidade e valor), 

procedência (CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), 

destino (CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), placa 

do veículo 

Listagens e pdf Automática 

Edital de Concessão Florestal Documento na íntegra PDF Sempre que houver atualizações 

Desmatamento Período, localização, município, 

tipologia fundiária 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Anual 

Degradação Período, localização, município, 

tipologia fundiária 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Anual 

Contrato da Concessão Florestal Documento na íntegra PDF Sempre que houver atualizações 

Autorização de Exploração Florestal 

(Autex) 

Número da autorização, data de 

obtenção, nome do detentor, nome 

da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, 

localização, Área, volume e nome 

do analista 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Automática 
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Arrecadação de multas Data, valor da multa paga, valor da 

multa total, número de parcelas 

ainda em aberto. 

Listagens Trimestral 

Áreas embargadas Número do termo e do processo 

administrativo, data da lavratura, 

nome do detentor, nome da 

propriedade, município, 

localização, motivo, tamanho da 

Área embargada e andamento do 

julgamento do embargo 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Automática 

Autorizações de desmatamento/ de 

supressão de vegetação 

Número da autorização, data de 

obtenção, nome do detentor, nome 

da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, 

localização, Área, volume e nome 

do analista. 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Automática 

Unidades de Conservação Ato de criação, plano de manejo, 

limites georreferenciados, mapas, 

indenizações pendentes/concluídas; 

recursos disponíveis para 

indenização e contatos dos gestores 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles. 

Sempre que houver atualizações 

Plano de Manejo Florestal (PMF) Área, data, nome do detentor, nome 

da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, 

localização e nome do analista. 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Automática 

Plano Anual de Outorga Florestal 

(PAOF) 

Documento na íntegra PDF Anual 

Monitoramento público das concessões 

florestais 

Documento na íntegra PDF Anual 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 
judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, 

em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o Recomendado, no mesmo prazo, informar quais medidas vêm sendo adotadas 

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 

para o total atendimento à presente recomendação. 

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador(a) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055177-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 4 DE MAIO DE 2018 

 

REFERÊNCIA: 1.22.000.001515/2018-41. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agrário 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, 

de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as seguintes considerações 

para, ao final, expedir recomendação. 

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

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

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

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

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

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

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 
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CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…)  o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 

(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 

em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive  informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 

estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual.  As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 

informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 

informação e controle social; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), “cabe aos 

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, segundo o qual “o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (…) IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (…) VI - informação pertinente à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, “constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, em virtude dos atuais avanços tecnológicos, a disponibilização de informações à população por meio da 

digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

ato de improbidade administrativa por parte do gestor público (art. 11 da Lei nº 8.429/92), bem como acarretar dano moral coletivo, em razão da 

obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 

violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 
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CONSIDERANDO que a presente recomendação está alinhada com a Ação nº 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) de 2015 que preceitua: “Ação 4: Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e cobrança do 

cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 

o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto  na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, de 

maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público, 

RESOLVEM RECOMENDAR ao Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/93, que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 

2) PROMOVA, além das informações já disponíveis em seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes 

informações, de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 

 

INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Território Quilombola Tamanho da área, delimitação do 

perímetro, localização, fase do 

processo, n° de famílias, títulos 

emitidos (títulos coletivos), data de 

reconhecimento 

Listagem e arquivo de 

visualização geográfica com 

possibilidade de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

Terras devolutas e terras arrecadadas e 

matriculadas 

Tamanho das Áreas, municípios, 

limites georreferenciados e mapas; 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

Situação dos processos de regularização 

fundiária 

Dados sobre providências, 

pendências e encaminhamentos e 

data de entrada/saída do setor, 

permitindo-se a consulta pela 

Internet através do número, nome 

do beneficiário ou localização 

Listagens Sempre que houver atualizações 

Programas e projetos de regularização 

fundiária 

Municípios abrangidos, metas, 

fases, indicadores e resultados em 

cada município 

Relatórios e listagens Semestral 

Imóveis rurais titulados pelo Estado Nome do beneficiário, Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), nome da Área, limites 

georreferenciados, mapas 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

Conflitos Fundiários Partes envolvidas, localização e 

providências 

Relatórios e listagens Sempre que houver atualizações 

Assentamentos de reforma agrária Lista de beneficiários, lotes/glebas, 

limites georreferenciados, mapas; 

atos de criação; licença ambiental; 

termo de compromisso para 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 
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recuperação de RL e APP; 

indenizações pendentes/concluídas; 

recursos disponíveis para 

indenização e avaliação dos casos 

pendentes 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, 

em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o Recomendado, no mesmo prazo, informar quais medidas vêm sendo adotadas 

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 

para o total atendimento à presente recomendação. 

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador (a) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055169-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 18 DE MAIO DE 2018 

 

REFERÊNCIA: 1.22.000.001512/2018-16. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, 

de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as seguintes considerações 

para, ao final, expedir recomendação. 

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

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

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

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

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

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

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…)  o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 
de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 

(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 

em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive  informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 
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estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual.  As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 

informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 

informação e controle social; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), “cabe aos 

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, segundo o qual “o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (…) IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (…) VI - informação pertinente à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, “constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, em virtude dos atuais avanços tecnológicos, a disponibilização de informações à população por meio da 

digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

ato de improbidade administrativa por parte do gestor público (art. 11 da Lei nº 8.429/92), bem como acarretar dano moral coletivo, em razão da 

obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 

violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 

CONSIDERANDO que a presente recomendação está alinhada com a Ação nº 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) de 2015 que preceitua: “Ação 4: Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e cobrança do 

cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 

o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, de 

maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público, 

RESOLVE RECOMENDAR à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, nos termos do art. 

6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 

2) PROMOVA, além dos dados já constantes de seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes informações, 

de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 
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INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) ou Termo de Compromisso (TC) 

Documento na integra PDF Trimestral 

Relatório da Audiência Pública Documento na integra PDF Automática 

Monitoramento de TAC/TC Data, localização, número, tipo de 

atividade vistoriada ou monitorada 

e parecer da vistoria. 

Listagens Trimestral 

Licença Ambiental Única (LAU)/ 

Licença Ambiental Rural(LAR)/ 

Licença Ambiental Simplificada 

Número do cadastro, nome do 

proprietário , cpf, nome da 

propriedade, localização, área total 

imóvel, áreas de remanescentes de 

vegetação nativa, área de Reserva 

Legal, áreas de Preservação 

Permanente, áreas de uso 

consolidado, áreas de uso restrito, 

áreas de servidão administrativa, 

estatuto de validação, adesão e 

compromissos no âmbito do 

programa de regularização 

ambiental. 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Automática 

Cadastro Ambiental Rural - CAR Número do cadastro, nome do 

proprietário, cpf, nome da 

propriedade, localização, Área total 

imóvel, Áreas de remanescentes de 

vegetação nativa, Área de Reserva 

Legal, Áreas de Preservação 

Permanente, Áreas de uso 

consolidado, Áreas de uso restrito, 

Áreas de serviço administrativa, 

estatuto de validação, adesão e 

compromissos no Âmbito do 

programa de regularização 

ambiental. Obs:[1] Apesar da IN 

03/2014 do MMA estabelecer o 

sigilo das informações pessoais 

relacionadas ao CAR, defendemos 

que para fim de controle ambiental 

essas informações precisam ser 

públicas. 

Listagens e instrumento de 

visualização compossibilidade 

de gerar shapefiles 

Automática 

Julgamentos de infrações Número do termo, tipo de 

penalidade, data, nome do detentor, 

município, localização, motivo, 

Área ou volume, valor de multa, 

recursos interpostos e julgamentos. 

Listagens Trimestral 

Autos de infração Número do termo, tipo de 

penalidade, data, nome do detentor, 

município, localização, motivo, 

Área ou volume, valor de multa. 

Listagens Trimestral 

Plano de Recuperação de áreas 

degradadas (PRADA/PRAD) 

Data, localização, número, tipo de 

atividade vistoriada ou monitorada 

e parecer da vistoria. 

Listagens Trimestral 

Lista de Trabalho Escravo Indicação do ano da ação fiscal, 

UF, nome e CPF/CNPJ dos 

autuados, indicação do 

estabelecimento fiscalizado, 

quantidade de trabalhadores 

envolvidos, CNAE (quando 

disponível), data de 

irrecorribilidade das decisões finais 

administrativas dos autos de 

infração lavrados, cuja validade não 

tenha sido suspensa ou afastada por 

Listagem Semestral 
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decisão judicial, e informação se há 

auto de infração procedente, 

capitulado no artigo 444 da CLT, 

que se refira à constatação de 

trabalho em condições análogas às 

de escravo, com a respectiva data 

em que sua decisão final se tornou 

irrecorrível. 

Documento de Origem Florestal (DOF) Número do DOF, data de emissão, 

autorização de exploração, volume 

e espécie transportados 

(quantidade, unidade e valor), 

procedência (CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), 

destino (CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), placa 

do veículo 

Listagem Automática 

Glebas federais Tamanho das Áreas, municípios, 

limites georreferenciados e mapas 

Arquivo vetorial, com 

possibilidade de gerar shapefile 

Sempre que houver atualizações 

Terras Indígenas nome do terra indígena, etnias, área 

e questões fundiárias pendentes. 

Arquivo vetorial, com 

possibilidades de gerar shapefile. 

Sempre que houver atualizações 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, 

em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o Recomendado, no mesmo prazo, informar quais medidas vêm sendo adotadas 

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 

para o total atendimento à presente recomendação. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador (a) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055153-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 49, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

ICP Nº 1.22.000.002741/2017-69. ASSUNTO: Vedação indevida aos fiscais do 

uso dos parâmetros utilizados pelo IBAMA na imposição de multas pecuniárias. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 127, caput, e artigo 129, 

incisos II, III e VI da Constituição da República; artigo 5º, inciso I, “h”, III, “d”, VI; artigo 6º, incisos VII, “b”, XIV, “g” e XX, todos da Lei Complementar 

nº 75/1993; artigo 4º, inciso IV e artigo 23, ambos da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; e  

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

defesa a ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o art. 127, caput, da CF/88; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal 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, nos termos do inciso XX do art. 6º, Lei 

Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público 

implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa, conforme o §3º, art. 8º, Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de natureza difusa devidamente 

consignado na Constituição Federal, nos termos do art. 225; 

CONSIDERANDO os fatos apurados no inquérito civil público nº 1.22.000.002741/2017-69, cujo objeto é apurar a possibilidade de 

aplicação pelos fiscais do ICMBio dos parâmetros utilizados pelo IBAMA na imposição de multas pecuniárias, por meio do uso suplementar da Instrução 

Normativa nº 10/2012 do IBAMA à Instrução Normativa nº 06/2009 do ICMBio; 

CONSIDERANDO que compete ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio exercer o poder de polícia 

ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União, nos termos do inciso IV do art. 1º da Lei nº 11.516/07, que instituiu a 

referida autarquia; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.516/07 não exclui o exercício supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme ressalva do art. 1º, parágrafo único, da referida lei; 

CONSIDERANDO que a criação do ICMBio, por meio da Lei nº 11.516/2007, significou a transferência do IBAMA para o ICMBio 

de atribuições específicas voltadas para a execução das ações da política nacional do meio ambiente no âmbito das unidades de conservação instituídas 
pela União, sem, entretanto, retirar o poder de polícia ambiental do IBAMA; 

CONSIDERANDO que ambas as autarquias federais estão incumbidas de protegerem a natureza, devendo atuar em verdadeira 

parceria administrativa, em busca da postura que se revele a mais apta a resguardar os recursos naturais; 
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 CONSIDERANDO que o IBAMA e o ICMBio são órgãos ambientais que possuem competência para aplicação de multa aberta em 

caso de infração administrativa, ambos valendo-se, como fundamento, do Decreto nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações; 

CONSIDERANDO que não foi possível vislumbrar justificativa legal ou fática para proibir a aplicação pelos fiscais do ICMBio dos 

parâmetros utilizados pelo IBAMA na imposição de multas pecuniárias abertas, vez que a Instrução Normativa nº 06/2009 do ICMBio não possui critérios 

objetivos para a dosagem adequada das referidas penalidades; 

CONSIDERANDO que o uso auxiliar da tabela contida na Instrução Normativa nº 10/2012 do IBAMA não afasta o uso da Instrução 

Normativa nº 06/2009 do ICMBio, mas sim aperfeiçoa a regulamentação; 

CONSIDERANDO que é duvidosa a legalidade da utilização exclusiva dos parâmetros descritos na Instrução Normativa nº 06/2009 

do ICMBio, porque deixa ao aplicador ampla discricionariedade para fixação dos valores da multa, abrindo espaço para violação dos princípios da 

segurança jurídica, proporcionalidade, moralidade e igualdade; 

CONSIDERANDO que a manutenção do posicionamento externado no Despacho nº 00457/2017/GABINETE/ICMBio da 

Procuradoria Federal Especializada junto ao ICMBio, vedando o uso supletivo da Instrução Normativa nº 10/2012 do IBAMA, poderá ocasionar a 

nulidade indevida dos Autos de Infração com imposição de multas abertas, lavrados pelos fiscais do ICMBio, com base na tabela do IBAMA; 

CONSIDERANDO os riscos de menor proteção ao meio ambiente e atentado ao princípio da responsabilidade do poluidor-pagador 

pela negativa do uso complementar da tabela contida na Instrução Normativa nº 10/2012 do IBAMA; 

CONSIDERANDO que não é uníssono o entendimento jurídico enviado como orientação final do ICMBio, explicitado no Despacho 

nº 00457/2017/GABINETE/ICMBio da Procuradoria Federal Especializada Junto ao ICMBio, de que a competência para regulamentação da aplicação 

das multas é exclusiva do ICMBio, devendo a dosimetria observar tão somente os termos da Instrução Normativa nº 06/2009 do ICMBio, com vedação 

do uso de normas alheias, em especial a tabela contida na Instrução Normativa nº 10/2012 do IBAMA de forma complementar; 

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico SEI nº 113/2017-SEPFE-CR-11/CR-11/ICMBio da Procuradoria Federal Especializada 

CR-11 de Lagoa Santa aponta pela legalidade da utilização da Instrução Normativa nº 10/2012 de forma suplementar pelos fiscais do ICMBio; 

RECOMENDA que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio autorize aos seus fiscais a utilização da 

Instrução Normativa nº 10/2012 do IBAMA de forma supletiva às disposições da Instrução Normativa nº 06/2009 do ICMBio no momento da aplicação 

de multas abertas em caso de infração ambiental. 

Esta recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema e não exclui outras iniciativas eventualmente 

necessárias com relação ao agente aqui mencionado ou outros, bem como com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência sobre o 

tema. 

Esta recomendação constitui instrumento hábil a comunicar a seu destinatário, caso já não fosse de seu conhecimento, o conteúdo 

nela tratado, o qual não poderá alegar, em outras instâncias, desconhecimento dos fatos nela abordados. 

Prazo para cumprimento: É concedido prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da providência recomendada. 

A falta de resposta à presente recomendação no curso de até 10 (dez) dias úteis do recebimento deste expediente, devidamente 

comprovado por Aviso de Recebimento (AR), nos termos do art. 241, I, Código de Processo Civil, será considerada negativa ao seu atendimento, 

liberando o Ministério Público Federal para adoção das medidas judiciais. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055148-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 50, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

REFERÊNCIA: IC n.º 1.22.000.002913/2017-02. RECOMENDANTE: 

Ministério Público Federal. RECOMENDADO: Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional - IPHAN-MG 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, 

de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as seguintes considerações 

para, ao final, expedir recomendação. 

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

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

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

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (art. 129, inciso III, da CR/88); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225 

da CR/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição, em seu art. 216, afirma que “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à identidade, à ação, a memória dos diferentes 
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grupos da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico 

e científico”; 

CONSIDERANDO que o §1º desse mesmo artigo determina que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de formas de acautelamento e 

preservação.”; 

CONSIDERANDO que lista encaminhada pelo Grupo de Trabalho Patrimônio Cultural (4ª CCR), atualizada em 2015, revela a 

situação preocupante em que se encontra o patrimônio cultural brasileiro, uma vez que noticiou a existência, no ano de 2015, de um passivo da monta de 

800 processos de tombamento abertos e não concluídos pelo IPHAN; 

CONSIDERANDO que cabe à autarquia, através de suas estruturas internas – superintendências e conselho consultivo – instruir os 

feitos pertinentes e finalizá-los, procedendo, ou não, ao tombamento; 

CONSIDERANDO que o número de processos pendentes no universo de bens tombados pelo IPHAN é extramente significativo e 

traz risco ao Patrimônio Cultural Brasileiro; 

CONSIDERANDO o instituto do tombamento só se efetiva com o ato de inscrição no Livro de Tombo, após a obediência ao Decreto-

Lei 25/37 e que a esta norma vacila em aspectos importantes do instituto, especialmente no que tange aos prazos para conclusão do Processo; 

CONSIDERANDO que, embora sujeita à “discricionariedade” da Administração Pública quanto à sua instituição, o tombamento é 

passível de submissão ao Poder Judiciário quanto às questões formais do procedimento, ou seja, relacionados a sua legalidade e regular processamento; 

CONSIDERANDO o Direito Fundamental da duração razoável do processo judicial e administrativo expresso no art.5º, LXXVIII, 

incluído pela EC n°45/2004; 

CONSIDERANDO o §1º do art.5º da Constituição da República, que reconhece a aplicação imediata dos direitos fundamentais do 

art.5º da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a aplicação do direito à duração razoável do processo ao tombamento é encampada como não poderia deixar 

de ser, pela jurisprudência pátria: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEL.  DEMORA 

INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DOPROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. (...)TJ-

SC – MS: 874815SC2010.087481-5” e AG 00075603120114050000, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, 

DJE - Data:16/05/2012 – Página:112.); 

CONSIDERANDO que a maior parte dos Processos de Tombamento Abertos no IPHAN conta com mais de 30 (trinta) anos de 

tramitação, existindo registros de procedimentos com mais de setenta anos sem conclusão; 

CONSIDERANDO que entre os cerca de 800 processos pendentes que tramitam no IPHAN, ao menos 27 situam-se no território de 

atribuição desta Procuradoria da República; 

CONSIDERANDO especificamente a situação do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico junto à Fazenda da Boa Esperança, 

localizada no município de Belo Vale/MG, cuja tramitação do processo de tombamento perdura desde 1987 (Processo n.º 1239-T-1987); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, de 

maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público, 

RECOMENDA ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por meio da sua Superintendência em Minas Gerais, que: 

a) caracterize a situação do bem objeto do pedido de tombamento, no que concerne ao seu estado de conservação e preservação atual, 

visto que conforme informado no Ofício n.º 475/2018/DIVAP IPHAN-MG/IPHAN-MG-IPHAN a última vistoria data de abril de 2009, encaminhando 

ao MPF, no prazo de 90 (noventa) dias, parecer específico, com análise técnica e fotos, no qual se manifeste quanto à proposta de tombamento do bem, 

indicando e justificando a sua pertinência ou eventual arquivamento do processo; 

b) seja, em caso de pertinência do tombamento, realizada a notificação do proprietário, com consequentes efeitos constituintes do 

tombamento provisório, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

c) encaminhe o procedimento ao Conselho Consultivo para deliberação final sobre a proteção, concluindo-se o procedimento em 180 

(cento e oitenta) dias. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no artigo 8º, II, e §§ 3º e 5º da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 10 da Lei nº 7.347/85, requisita 

sejam prestadas informações acerca da retomada do andamento do procedimento de Tombamento, mediante comprovação da realização das medidas 

acima mencionadas ou as justificativas para o não acatamento desta Recomendação. 

 

JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00055502-2018| 

DESPACHO DE 6 DE AGOSTO DE 2018 
 

IC nº 1.22.000.003544/2015-03. INTERESSADO: MARILETE HENRIQUE 

SANTIAGO 
 

Considerando o vencimento do prazo do Inquérito Civil Público – ICP acima epigrafado; 
Considerando a imprescindibilidade da conclusão de diligências; 

Considerando a determinação do art. 9º, da Resolução do CNMP nº23, bem como do art.15, da Resolução do CSMPF nº87; 
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Determino a prorrogação do ICP acima descrito, por mais 1 (um) ano, considerando-se como termo “a quo” deste novo a data desta 

portaria. 

Com fulcro no art. 15, §1º, da Resolução CSMPF nº 87, comunique-se, mediante correspondência eletrônica, à 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicidade da prorrogação. 

Cumpra-se. 

 

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00039193-2018| 

PORTARIA Nº 275, DE 23 DE MARÇO DE 2018 

 

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. 1.23.000.001711/2018-89, instaurada a partir de representação da 

SEDUC/PA feita em desfavor de Izabel Cristina Moraes Pereira, dirigente do Conselho Escolar da Escola em regime de Convênio de 1º Grau, Dr. Rodolfo 

Tourinho, em razão de ausência de prestação de contas de recursos recebidos do FNDE destinados ao PDDE/Educação Básica e PDDE/Educação Integral, 

em 2014 e 2015, no valor total de R$59.427,64 ; 

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, juntamente com a presente notícia de fato, sem necessidade de nova 

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

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

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

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

3 – Como diligências iniciais, encaminhe-se cópia da representação para que os representados possam manifestar-se no prazo de 15 

dias. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00039369-2018| 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO CIVIL N. 1.23.000.001981/2018-90. COMPROMITENTE: Ministério Público Federal. 

COMPROMISSÁRIOS: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/PA, Gestor da Reserva Extrativista Marinha de São João da 

Ponta/PA, e Usuários da Reserva Extrativista Marinha de São João da Ponta/PA. OBJETO: “prever condições e limites à pesca pela técnica denominada 

‘laço’ para captura do caranguejo-uçá”. VIGÊNCIA: Indeterminada. ASSINATURAS: Ricardo Augusto Negrini, Felipe de Moura Palha e Silva, 

Procuradores da República; Aristeu Teixeira da Silva Junior (Chefe da Resex São João da Ponta/PA), e Manoel Ferreira das Neves (Presidente da 

Associação dos Usuários da Resex São João da Ponta/PA. DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2018. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00005535-2018| 

PORTARIA Nº 40, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 
 

O Dr. Bruno Galvão Paiva, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de 

agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter em Inquérito Civil, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato de nº 1.24.001.000148/2018-

84, instaurado a partir de Reclamação de estudantes do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Paraíba -UFPB, Campus de Areia-

PB, de problemas ocorridos na matrícula em disciplinas do curso, em razão de mudança no sistema de matrícula ocorrida em 2017.1, sem que a 

coordenação supostamente adote providências para resolvê-los, trazendo prejuízo aos estudantes. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 

II. Proceda-se a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 

III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 1265/2018/MPF/PRM/CAMPINA GRANDE/PB/GAB-BGP; 

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

23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 

Procurador da República 



DMPF-e Nº 153/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 Publicação: terça-feira, 14 de agosto de 2018 32 

 

 

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. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00041464-2018| 

PORTARIA Nº 16, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

“Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar supostas informações 

falsas no CNES a respeito de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate às Endemias do Município de São Lourenço da Mata/PE." 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, com fulcro no artigo 129, incisos II, III 

e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; no artigo 2.º, inciso I, da Resolução n.o 

87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e no art. 4.º da Resolução n.o 23 do Conselho Nacional do Ministério Público: 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público Federal instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição 

Federal; 

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

proteção de interesses difusos e coletivos, conforme determina o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, sendo-lhe autorizada a requisição de 

dados, informações e documentos, bem como a realização de outras diligências investigatórias (Lei Complementar n.o 75/93, art. 8.°, II); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde informou que informações indevidas de ocupação de um profissional podem interferir 

na composição dos valores das transferências fundo a fundo de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial; 

CONSIDERANDO que inconsistências foram verificadas no CnesWeb, tais como cadastros de agentes que afirmam não mais 

trabalhar no cargo e cadastro duplicado de um mesmo agente; 

CONSIDERANDO que as condutas narradas podem configurar ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da 

Lei no 8.249/92; 

CONSIDERANDO que, para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público Federal poderá, nos procedimentos de sua 

competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta (artigo 8.°, II, da Lei 

Complementar n.o 75/93); 

RESOLVE: 

Converter o presente procedimento extrajudicial em Inquérito Civil Público, destinado a investigar os fatos acima mencionados, 

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 5.ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e devida comunicação a essa mesma Câmara. 

Designo a servidora Patricia Serafim Recena, assessora nível II, CC-2, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

Diligencie-se. Cumpra-se. Publique-se. 

 

RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005176-2018| 

PORTARIA Nº 46, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000006/2018-82. Instaura inquérito civil 

para apurar malversação de recursos do FUNDEB com despesas na locação de 

veículos para a prestação de serviço de transporte escolar que não atendem às 

exigências do CTB, nos exercícios de 2017 e 2018. 

 

O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO as constatações do relatório de diligência realizada no município de Catende por técnico de transporte dessa 

procuradoria; 

CONSIDERANDO que os veículos de placa MZC-0664, KKF-8190 e KIL-8870 ali referidos não são de propriedade do município, 

mas de pessoas físicas, bem como as condições dos veículos em questão; 

CONSIDERANDO que no sítio do Tome Conta consta empenho em favor de RODACAR AUTO LOCACAO EIRELI EPP com 

indicativo de utilização de recursos do FUNDEB para pagamento de locação de veículos para atender as necessidades da secretaria de educaçãó do 

município; 

CONSIDERANDO que o disposto na Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO 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 (artigo 37 da Constituição da 

República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar malversação de 

recursos do FUNDEB com despesas na locação de veículos para a prestação de serviço de transporte escolar que não atendem às exigências do CTB, nos 

exercícios de 2017 e 2018. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: 
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1) juntar aos autos cópia da recomendação nº 35/2014 (que consta do Inquérito Civil nº 1.26.000.002455/2013-21) e da certidão e ata 

da reunião realizada em 08/05/2017 nessa procuradoria, com a presença de AMARO GUSTAVO DA SILVA 

2) expedir ofício dirigido à Prefeitura de Catende, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) esclareça como vem se realizando 

a prestação de serviço de transporte escolar no exercício de 2018 – se integralmente por meio de veículos da prefeitura ou também, em parte, por meio 

de contratação de terceiros, devendo informar se houve prorrogação de contrato anterior ou realização de novo processo licitatório; b) remeta cópia 

integral, em meio digital, do procedimento licitatório eventualmente realizado para contratação de serviço de transporte escolar para o exercício de 

2017/2018; c) encaminhe lista com as placas de todos os veículos atualmente utilizados para transporte escolar no município (próprios ou de terceiros), 

bem como lista dos motoristas que conduzem tais veículos com indicação das rotas; d) informe, de modo específico, as providências adotadas para 

acolhimento da recomendação nº 35/2014. Encaminhe-se cópia da referida recomendação e da certidão e ata da reunião realizada em 08/05/2017 nessa 

procuradoria, com a presença de AMARO GUSTAVO DA SILVA; 

2) expedir ofício ao Ministério Público de Contas solicitando informar se foi realizada auditoria em relação ao transporte escolar no 

Município de Catende nos exercícios de 2017 e/ou 2018 e, em caso positivo, encaminhar cópia do respectivo relatório de auditoria. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto não houver técnico 

administrativo lotado neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001480-2018| 

PORTARIA Nº 18, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Converte a Notícia de Fato nº 1.27.005.000067.2018-32 em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

Io da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (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 atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. Io da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil; 

CONSIDERANDO Notícia de Fato nº 1.27.005.000067.2018-32 instaurada  a partir de representação do Município de Palmeira do 

Piauí em face do ex-prefeito João Martins da Luz e da empresa França Guedes Engenharia e Serviços Ltda, referente a falhas e irregularidades nas obras 

das UBS das localidades de Brejo Novo e Fortaleza, que embora estivessem concluídas, não foram executadas com as especificações e condições técnicas 

do projeto estabelecidos para as UBS de Porte I. Tais defeitos são estruturais e são capazes de comprometerem diretamente a funcionalidade desses 

unidades básicas de saúde; 

CONSIDERANDO que a matéria tem repercussão na seara da improbidade administrativa, de atribuição desta Procuradoria; 

CONSIDERANDO que o interstício necessário à realização de novas diligências ultrapassará o prazo procedimental. 

  RESOLVE: 

Converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico 

tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001481-2018| 

PORTARIA Nº 19, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Converte a Notícia de Fato nº 1.27.005.000068.2018-87 em Inquérito Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

Io da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (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 atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. Io da Resolução CSMPF n° 87/2006; 
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CONSIDERANDO a Resolução n° 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil; 

CONSIDERANDO Notícia de Fato nº 1.27.005.000068.2018-87 instaurada a partir de representação em face do Prefeito do 

Município de Avelino Lopez por ter contratado a senhora Gisele Próspero Couto, professora efetiva do Município Morro Cabeça no Tempo, que exerce 

desde 2014 cargos com função de confiança, e recentemente foi nomeada para exercer a função de Secretária de Educação no Município de Avelino 

Lopes, percebendo os vencimentos dos dois municípios; 

CONSIDERANDO que a matéria tem repercussão na seara da improbidade administrativa, de atribuição desta Procuradoria; 

CONSIDERANDO que o interstício necessário à realização de novas diligências ultrapassará o prazo procedimental. 

  RESOLVE: 

Converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico 

tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001482-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Converte a Procedimento Preparatório nº 1.27.005.000021.2018-13 em Inquérito 

Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

Io da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (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 atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. Io da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil; 

CONSIDERANDO o procedimento extrajudicial instaurado a partir do encaminhamento, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação-FNDE, de comunicado indicando omissão do município de Santa Luz/PI na alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação-SIOPE, no exercício de 2016; 

CONSIDERANDO que a matéria tem repercussão na seara da improbidade administrativa, de atribuição desta Procuradoria; 

CONSIDERANDO que o interstício necessário à realização de novas diligências ultrapassará o prazo procedimental. 

  RESOLVE: 

Converter esta Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 
 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001483-2018| 

PORTARIA Nº 21, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 
 

Converte a Procedimento Preparatório nº1.27.005.000027.2018-91 em Inquérito 

Civil 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

Io da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 
Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (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 atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. Io da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil; 
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CONSIDERANDO o procedimento extrajudicial instaurado a partir do encaminhamento, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação-FNDE, de comunicado indicando omissão do município de Santa Luz/PI na alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação-SIOPE, no exercício de 2015; 

CONSIDERANDO que a matéria tem repercussão na seara da improbidade administrativa, de atribuição desta Procuradoria; 

CONSIDERANDO que o interstício necessário à realização de novas diligências ultrapassará o prazo procedimental; 

  RESOLVE: 

Converter esta Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00019548-2018| 

PORTARIA CONJUNTA Nº 84, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, pelo Procurador da República e Promotor de Justiça signatários, no exercício das 

atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 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 Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 129, inciso 

II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados zelar pela 

observância dos princípios constitucionais relativos à educação, consoante o disposto no art. 5º, II, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93, e art. 27, 

incisos I a IV da lei n. 8.625/93; 

CONSIDERANDO a necessidade de se identificar o motivo pelo qual, apesar dos investimentos financeiros do MEC/FNDE, o IDEB 

do Município de Bom Jesus-PI foi de 3,0 em 2013, e  2,9 em 2015, tendo ficado abaixo das metas projetadas, de 4,2 (2013) e 4,6 (2015), para o 9º ano 

(antiga 8ª série) na rede pública estadual de ensino; e ainda de 3,7 (2013) e 4,1 (2015), da mesma forma ficando abaixo das metas projetadas, de 3,9 

(2013) e 4,3 (2015), para o 9º ano (antiga 8ª série) na rede pública municipal de ensino, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média 
dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

 CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a execução das políticas públicas estabelecidas pelo MEC/FNDE e a adequada 

destinação dos recursos públicos, bem como a existência e a efetividade dos órgãos de controle social, previstos em lei, e a devida participação da 
comunidade nos destinos das escolas; 

CONSIDERANDO a apuração feita no bojo do Inquérito Civil Público nº 1.27.000.001248/2017-45, na qual restou evidenciado que 

o Conselho Municipal de Educação ainda não foi implantado no município de Bom Jesus-PI, embora exista lei municipal prevendo a criação do referido 
Conselho (Lei 443/2007). 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se levar ao conhecimento do cidadão em geral e da comunidade escolar em especial, informações 

essenciais sobre seus direitos em exigir a prestação de um serviço de educação de qualidade, bem como sobre seus deveres em contribuir para que esse 
serviço seja adequadamente ofertado; 

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

Resolvem instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para que seja implementado no Município de Bom Jesus-PI o Projeto 
“MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO – MPEDUC ”, com os objetivos acima especificados. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão-PFDC, ao 

Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania e à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, 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. 

 

KELSTON PINHEIRO LAGES 

Procurador da República 
 

ROBERTO MONTEIRO CARVALHO 

Promotor de Justiça 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00078841-2018| 

PORTARIA Nº 835, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 806/2018 para interromper as férias do Procurador da 

República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS no período de 21 a 23 de 

agosto de 2018. 

 

 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 GONÇALVES JUZINSKAS solicitou interrupção de férias - anteriormente 

marcadas para o período de 13 a 24 de agosto de 2018 (Portaria PR-RJ Nº 806/2018, publicada no DMPF-e 147 - Extrajudicial de 06 de agosto de 2018, 

Página 70) - no período de 21 a 23 de agosto de 2018, para participar de curso na ESMPU - "Trabalho escravo", resolve: 
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  Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 806/2018 para interromper as férias do Procurador da República LEONARDO GONÇALVES 

JUZINSKAS no período de 21 a 23 de agosto de 2018 incluindo-o, nestes dias, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

  Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00078830-2018| 

PORTARIA Nº 840, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Consigna a licença médica da Procuradora da República ALINE MANCINO DA 

LUZ CAIXETA no período de 12 a 14 de agosto de 2018. 

 

  O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a 

licença médica da Procuradora da República ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA no período de 12 a 14 de agosto de 2018, resolve: 

  Art. 1º Excluir Procuradora da República ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA da distribuição de todos os feitos e audiências 

que lhe são vinculados no período de 12 a 14 de agosto de 2018. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

  Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00078954-2018| 

PORTARIA Nº 844, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Designa o Procurador da República RENATO SILVA DE OLIVEIRA para 

realizar audiência junto à 3ª Vara Federal Criminal no dia 14 de agosto de 2018. 

 

 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 3ª Vara Federal Criminal, resolve: 

 Art. 1º Designar o Procurador da República RENATO SILVA DE OLIVEIRA para realizar audiência junto à 3ª Vara Federal 

Criminal no dia 14 de agosto de 2018. 

 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. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00079053-2018| 

PORTARIA Nº 383, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República de 1988, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei 7347/85; e 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000321/2017-16 instaurado no Ministério Público Federal para analisar 

possível prática de infrações por parte de frequentadores das praias do bairro de Itacuruçá; 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000321/2017-16 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria, com a seguinte ementa: 

PRAIAS DO BAIRRO DE ITACURUÇÁ – POSSÍVEL PRÁTICA DE INFRAÇÕES POR FREQUENTADORES – REALIZAÇÃO 

DE ACAMPAMENTOS DESORDENADOS COM ELEVADO BARULHO 

Desta forma, determina as seguintes diligências: 

1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se à d. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3)Acautelem-se os autos na DICIVE, por 90 dias, para aguardar resposta de ofício expedido. 
 

 ANTONIO DO PASSO CABRAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00031714-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 
 

Regulamenta o plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande 

do Norte, nas eleições 2018. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que ao final subscreve, no exercício 

de suas atribuições institucionais e, 
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CONSIDERANDO, nos termos dos artigos 76 e 77 da Lei Complementar nº 75/93 e do artigo 27 do Código Eleitoral, a competência 

privativa do Procurador Regional Eleitoral para exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral 

respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 64/90, do art. 94 da Lei nº 9.504/97 e do art. 6º da Resolução TSE 

nº 23.547, de 18 de dezembro de 2017, a peremptoriedade e continuidade dos prazos processuais eleitorais, que não se suspendem ou interrompem, entre 

os dias 15 de agosto e 19 de dezembro de 2018, inclusive nos finais de semana e feriados; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 15, incisos I e II, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria 

PGR/MPF nº 357, de 05/05/2015), a competência privativa do Procurador Regional Eleitoral para organizar e gerenciar as atividades administrativas do 

gabinete e fixar o horário de trabalho dos servidores nele lotados; 

CONSIDERANDO, nos termos dos artigos 1º, 4º, 8º e 11, da Portaria PGR nº 707, de 20/12/2006, a excepcionalidade da jornada de 

trabalho dos servidores da atividade eleitoral; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Portaria PGR/MPU nº 18, de 04/03/2016, a possibilidade de 

funcionamento do serviço eleitoral, além do horário de funcionamento do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO, nos termos da Resolução CSMPF nº 159, de 06/10/2015, as regras que orientam o exercício de plantão nas 

unidades do Ministério Público Federal, observadas as peculiaridades da função eleitoral; 

CONSIDERANDO, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 270, de 23/04/2018, e Ofício Circular nº 70/2018/SG, a definição do 

referencial monetário para pagamento dos servidores designados para o serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir o regime de plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, entre os dias 15 de agosto 

e 19 de dezembro de 2018. 

Art. 2º. O atendimento ao plantão será feito no anexo da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, situada na Rua Jundiaí, 

328, Tirol, 13º andar do Edifício Arnaldo Gaspar Corporativo, Natal /RN, telefones (84) 3232-3994/3232-3977 e e-mail prern@mpf.mp.br. 

Parágrafo único. Nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, o atendimento ao público externo ocorrerá no mesmo horário 

de funcionamento do plantão eleitoral do TRE/RN. 

Art. 3º. A Procuradora Regional Eleitoral e os Procuradores Eleitorais Auxiliares ficarão responsáveis pelo plantão, por meio de uma 

escala alternada para os finais de semana e feriados. 

Parágrafo único. No dia da eleição, a Procuradora Regional Eleitoral e os Procuradores Eleitorais Auxiliares atuarão, conjuntamente, 

em regime de plantão. 

Art. 4º Os servidores lotados na Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte Gerais e os demais servidores do Ministério 

Público Federal no Rio Grande do Norte, desde que previamente autorizados pela chefia imediata, atuarão no plantão eleitoral, em apoio ao Procurador 

responsável. 

§ 1º. A equipe de apoio ao plantão eleitoral, formada preferencialmente pelos servidores lotados na Procuradoria Regional Eleitoral, 

será definida pela Procuradora Regional Eleitoral, que a informará, previamente, à Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal no Rio Grande do 

Norte, inclusive para controle do acesso ao prédio. 

§ 2º. Nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, a equipe de apoio funcionará com estrutura a ser definida pela Procuradora 

Regional Eleitoral. 

Art. 5º Os servidores que efetivamente cumprirem o plantão eleitoral, no período de 15 de agosto e 19 de dezembro de 2018, farão 

jus ao recebimento de horas extras, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 270, de 23/04/2018, observado o limite monetário máximo constante do Ofício 

Circular nº 70/2018/SG e eventuais complementações. 

§ 1º. O serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral, no período compreendido entre os dias 15 de agosto e 19 de dezembro 

de 2018, não estará sujeito aos limites fixados no §1º, art. 2º, da Portaria PGR nº 707, de 20/12/2006, observando-se o repouso mínimo de 8 (oito) horas 

diárias (art. 8º, Portaria PGR nº 707, de 20/12/2006; e art. 5º, parágrafo único, Portaria PGR/MPF nº 270, de 23/04/2018). 

§ 2º. Os servidores poderão optar pela compensação das horas extras no correspondente banco de horas, desde que haja autorização 

da Chefia imediata. 

Art. 6º. A compensação da Procuradora Regional Eleitoral e dos Procuradores Eleitorais Auxiliares será calculada à base de 24 (vinte 

e quatro) horas de plantão por um dia de descanso, desprezada a fração. 

Art. 7º. Os casos omissos serão decididos pela Procuradora Regional Eleitoral. 

Art. 8º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciência da presente portaria a Sra. Procuradora-Geral Eleitoral, ao Sr. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, a Sra. Procuradora-

Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, aos Srs. Procuradores Eleitorais Auxiliares e ao Sr. Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral. 

Públique-se no Dje-TRE/RN e no DMPF-e. 

 

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00031890-2018| 

PORTARIA Nº 26, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

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, d, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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

e) considerando a necessidade de realização de novas diligências; 

Converte a Notícia de Fato autuada sob o nº. 1.28.200.000518/2018-44 em Inquérito Civil de igual numeração, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
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DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  Ocupação de área de patrimônio da União para construção de cais, na 

Praia de Pipa, pela Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN. Ausência de Estudo de Impacto Ambiental. Possibilidade de danos ambientais irreversíveis. 

ORIGINADOR: Associação Civil Catavento 

REPRESENTADO: a apurar 

Determina que seja comunicada, por meio de cadastro no sistema institucional, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 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. 

 

FELIPE VALENTE SIMAN 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00050946-2018| 

PORTARIA Nº 722, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 

suas atribuições, conforme Portaria PGR Nº1.037, de 27 de setembro de 2017, publicada no DOU Seção2, de 2 de outubro de 2017, e da competência 

delegada pela Portaria PGR nº458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.Designar o Doutor Rodrigo Sales Graeff, lotado no 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Santana do Livramento-

RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 26 de fevereiro de 2018, 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 1.29.009.001115/2017-14, proveniente da referida Procuradoria da República. 

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 2º Ofício da 

Procuradoria da República no Município de 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. 
 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-RGR-RS-00004705-2018| 

PORTARIA Nº 15, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 
 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 

República no Município de Rio Grande/RS, no uso de suas atribuições legais, à vista do disposto nos artigo 129 da Constituição da República, 5º, 6º e 7º 

da Lei Complementar n.º 75/93 e 8º da Lei n.º 7.347/85, bem como na Resolução CSMPF n.º 87/2006, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução 

CSMPF n.º 106/2010, diante do implemento, relativamente ao Procedimento Preparatório autuado nesta Procuradoria sob o n.º 1.29.006.000330/2017-

28, dos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi conferida pela Resolução CSMPF n.º 

106/2010), sem que, até o momento, encontrem-se nele presentes elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas previstas nos incisos I, 

III, IV e V do artigo 4º da citada Resolução CSMPF n.º 87/2006, resolve, na forma do parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com 

a redação que lhe foi dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), convertê-lo em Inquérito Civil, tendo por objeto os "problemas na qualidade operacional 

das passagens de fauna instaladas na rodovia BR 392". 

Determino, pois, a autuação da presente Portaria, efetuando a Secretaria as anotações pertinentes nos registros do Procedimento 

Preparatório n.º 1.29.006.000330/2017-28, com vistas à sua conversão em Inquérito Civil, bem como a sua comunicação à 4ª CCR, para os fins dos 

artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006. Oficie-se à Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA. 

Rio Grande, 8 de agosto de 2018 
 

DANIEL LUIS DALBERTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-RGR-RS-00004713-2018| 

PORTARIA Nº 16, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 
 

  O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, em substituição junto ao 1º Ofício da 

Procuradoria da República no Município de Rio Grande, RS, no uso de suas atribuições legais, à vista do disposto nos artigo 129 da Constituição da 

República, 5º, 6º e 7º da Lei Complementar n.º 75/93 e 8º da Lei n.º 7.347/85, bem como na Resolução CSMPF n.º 87/2006, com a redação que lhe foi 

conferida pela Resolução CSMPF n.º 106/2010, diante do implemento, relativamente ao Procedimento Preparatório autuado nesta Procuradoria sob o n.º 

1.29.006.000262/2017-05, dos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi conferida pela 

Resolução CSMPF n.º 106/2010), sem que, até o momento, encontrem-se nele presentes elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas 

previstas nos incisos I, III, IV e V do artigo 4º da citada Resolução CSMPF n.º 87/2006, resolve, na forma do parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução 

CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), convertê-lo em Inquérito Civil, tendo por objeto 

"Inconsistências no levantamento hidrográfico (LH) de pós dragagem, realizado no Porto de Rio Grande, em decorrência do Contrato SEP/PR nº 

01/2010". 

  Determino, pois, a autuação da presente Portaria, efetuando a Secretaria as anotações pertinentes nos registros do Procedimento 

Preparatório n.º 1.29.006.000262/2017-05, com vistas à sua conversão em Inquérito Civil, bem como a sua comunicação à 1ª CCR, para os fins dos 

artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006. Oficie-se à Secretaria Nacional de Portos, do Ministério dos Transportes, Portos 

e Aviação Civil, e ao Centro de Hidrografia da Marinha. 

Rio Grande, 9 de agosto de 2018. 
 

DANIEL LUIS DALBERTO 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SCS-RS-00002513-2018| 

PORTARIA Nº 23, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

INQUÉRITO CIVIL nº 1.29.020.000012/2018-60 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das suas atribuições 

constitucionais (art. 129, incisos II, III, VI e IX, da Constituição da República), legais (arts. 6º, VII e suas alíneas, 7°, inciso I, 8°, incisos I a IX, todos da 

Lei Complementar n° 75/93) e regulamentares (arts. 2º, inciso II, 4º, inciso II, e 5° da Resolução CSMPF nº 87/2010), e 

Considerando que o presente expediente foi instaurado com o escopo de apurar eventuais irregularidades na construção da Academia 

de Saúde, no município de Passa Sete/RS, construída com recursos públicos federais; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, I), incumbindo-lhe promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, além da proteção do patrimônio público (art. 129, inciso III, da Constituição da República e 

art. 5º, inciso III, alíneas “b” e “e” e art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93); 

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. 1° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando que o inquérito civil poderá ser instaurado de ofício, motivado por qualquer meio, ainda que informal, pelo qual o 

órgão do Ministério Público venha a tomar conhecimento dos fatos, em face de requerimento ou representação de qualquer pessoa ou de comunicação 

de outro órgão do Ministério Público, da autoridade judiciária, policial ou qualquer outra autoridade, por determinação da CCR/MPF ou da PFDC (art. 

2°, I, II, III e § 1º da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 

de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 

entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 

buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 

sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII, da Lei Complementar nº 75/93 e 

art. 9° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando que o presente expediente busca verificar a regularidade ou não da destinação dos recursos oriundos do Ministério da 
Saúde no que toca à construção da Academia de Saúde; 

Considerando a pendência de realização de diligências, especialmente resposta ao ofício expedido ao Diretor-Geral do Departamento 
de Atenção Básica do Ministério da Saúde (fls. 38-40), que solicitou prorrogação do prazo de resposta (fl. 41); 

Considerando o término do prazo de 90 (noventa) dias desde a prorrogação do correspondente procedimento preparatório, conforme 
previsto no artigo 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, com redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

RESOLVE: 

Converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com a tomada das seguintes providências: 

1. Registro e autuação desta Portaria, pelo Setor Jurídico, no Sistema Único do Ministério Público Federal, instaurando o presente 

expediente como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (5ª CCR/MPF), registrando-se como 

seu objeto: “apurar eventuais irregularidades na construção da Academia de Saúde, no município de Passa Sete/RS, com recursos públicos federais 

oriundos do Ministério da Saúde”; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente Portaria à 5ª CCR/MPF, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, mediante cadastro no Sistema Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 4º, inciso VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3. Afixação desta Portaria, pelo prazo de 10 dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no Município de 

Santa Cruz do Sul, em atendimento ao que prevê o art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Como diligência, determino seja respondido ao e-mail encaminhado pelo Ministério da Saúde (fl. 41), informando acerca do 
deferimento do prazo de 30 (trinta) dias para resposta ao solicitado no Ofício PRM/SCS nº 236/2018, de 29.05.2018. 

Com a resposta, voltem os autos imediatamente conclusos. 

 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00004857-2018| 

PORTARIA Nº 27, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 
 

NF nº 1.29.000.002165/2014-56. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares; 

Considerando a denúncia de suposto prática de ato ímprobo pelo Juiz do Trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo; 

Considerando que foi promovido o arquivamento dos autos, contudo, sem observância da Orientação nº 05 da 5ª CCR, 

Considerando a insuficiência de elementos que permitam o imediato ajuizamento de Ação Civil Pública, ou arquivamento do presente 

procedimento; 

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

patrimônio público e social, e de direitos sociais e difusos (art. 129, III, da CF; art. 6º, VII, “b” e “d”, da LC nº 75/93); 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover as ações necessárias em defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa (art. 6º, XIV, “f”, da LC nº 75/93); 
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Resolve instaurar Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, a fim de apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa pelo Juíz titular da 2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo. 

Determino a autuação desta portaria e a publicação deste ato no Diário Oficial da União, em observância aos arts. 5º, VI, 6º e 16, § 

1º, I, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 

 

CELSO TRES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SMA-RS-00007486-2018| 

PORTARIA Nº 42, DE 18 DE JULHO DE 2018 

 

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

legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

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

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a tutela do meio ambiente, em sua acepção ampla, deve compreender, a um só tempo, o meio ambiente 

natural/físico (composto pela atmosfera, pelas águas, pelo solo e subsolo, pela fauna e flora, assim como pelo patrimônio genético, tratados no art. 225, 

§ 1º, incs. I e VII, e § 4º da Constituição Federal), o meio ambiente artificial (compreendido como o espaço urbano construído, formado pelo conjunto 

de edificações e pelos equipamentos públicos, na forma dos arts. 21, inc. XX, 182 e 225 da Constituição Federal), o meio ambiente cultural (a abarcar o 

patrimônio artístico, paisagístico, arqueológico, histórico e turístico, versado no art. 216 da Constituição Federal) e, ainda, o meio ambiente do trabalho 

(entendido como o espaço em que as pessoas desenvolvem as suas atividades laborais, remuneradas ou não remuneradas, nos termos dos arts. 200, inc. 

VIII, e 225 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que, precisamente no tocante ao meio ambiente cultural, o art. 216, inc. V, da Carta Política insere os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico no cabedal de bens materiais e imateriais 

constituintes do patrimônio cultural brasileiro, assim percebidos como aqueles que, tomados individualmente ou em conjunto, trazem em seu âmago 

referência à identidade, à ação ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira e que, por isso mesmo, devem ser promovidos e 

protegidos pelo Poder Público, com a colaboração da comunidade, pelos mais diversos instrumentos e formas de acautelamento e preservação, a exemplo 

daqueles listados no §1º do mesmo dispositivo; 

CONSIDERANDO que, ainda na esfera constitucional, o art. 23, inc. III, elenca, entre as competências comuns da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, a de proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, além do dever de impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, artístico ou cultural, atribuindo ao Município a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual, nos termos do art. 30, inc. IX; 

CONSIDERANDO que, nos terrenos infraconstitucionais, a conservação do patrimônio cultural ferroviário em particular vem 

assegurada na Lei nº 11.483/07, que, em seu art. 9º, atribui ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN o múnus de receber e 

administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, além de zelar 

pela sua guarda e manutenção, estabelecendo, outrossim, que a preservação e a difusão da Memória Ferroviária constituída pelo patrimônio artístico, 

cultural e histórico do setor ferroviário devem ser promovidas mediante a construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de 

museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, de suas coleções e acervos, bem como da conservação e restauração de prédios, 

monumentos, logradouros, sítios e demais espaços oriundos da extinta RFFSA; 

CONSIDERANDO que o mesmo Diploma normativo também prevê, em seu art. 21, a possibilidade jurídica de cessão de imóveis 

não-operacionais oriundos da extinta RFFSA aos Estados e Municípios, como forma de assegurar a plenitude e eficiência dessa proteção; 

CONSIDERANDO que, a partir de determinação exarada em despacho conjunto proferido nos autos dos Inquéritos Civis nºs 

1.29.008.000242/2008-15 e 1.29.008.000060/2010-69 (fls. 2/34), restou deflagrada nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato nº 

1.29.008.000054/2018-69, tendo por escopo precípuo a tutela do patrimônio cultural das estações ferroviárias abandonadas nos Municípios sob atribuição 

desta Unidade Ministerial; 

CONSIDERANDO que, como medida instrutória preambular, ainda naquele provimento saneador (itens 2 e 4 do dispositivo), 

ordenou-se a extração de cópia integral dos volumes principais do aludido Inquérito Civil nº 1.29.008.000242/2008-15, após o devido apensamento do 

similar nº 1.29.008.000060/2010-69, para integrarem a aludida Notícia de Fato (fls. 33/34); 

CONSIDERANDO, porém, que, por ocasião da autuação do novel expediente, o Setor competente cingiu-se a trasladar ao compêndio 

a cópia do Inquérito Civil nº 1.29.008.000242/2008-15, deixando de fazê-lo em relação aos autos apensados, de nº 1.29.008.000060/2010-69; 

CONSIDERANDO que os registros das principais diligências já empreendidas por este Parquet em prol da preservação das estações 

ferroviárias sediadas nas Subseções Judiciárias de Santa Maria/RS e Santiago/RS constam justamente no bojo do Inquérito Civil nº 

1.29.008.000060/2010-69, tornando mandatória a sua juntada à Notícia de Fato recém engendrada; 

CONSIDERANDO, ainda, que a conservação de algumas dessas estações ferroviárias já foi objeto de procedimentos extrajudiciais 

específicos nesta Procuradoria Polo, a exemplo do Inquérito Civil nº 1.29.008.000003/2006-01, que tramitou junto a este 3º Ofício com o desiderato de 

incentivar a utilização sociocultural da Estação Ferroviária Central – GARE de Santa Maria/RS e que sobejou arquivado em novembro/2016, sob a 

compreensão de que seu intento foi alcançado, senão mediante a completa restauração da Estação Ferroviária Central de Santa Maria/RS, ao menos com 

os devidos encaminhamentos para tanto; 

CONSIDERANDO que, a bem de prevenir-se indesejado bis in idem e reverenciar-se a efetividade da atuação ministerial, evitando-

se iniciativas em duplicidade e/ou improfícuas, assoma-se oportuna, ora, a realização de buscas nos Sistemas Internos desta Unidade Parquesiana, voltadas 

a identificarem-se todos os expedientes judiciais e extrajudiciais que se debrucem ou tenham se debruçado, direta ou indiretamente, sobre a verificação 

do estado de preservação de Estações Ferroviárias sediadas nas Subseções Judiciárias de Santa Maria/RS e Santiago/RS; 

CONSIDERANDO que, entretanto, expirou o prazo para tramitação da Notícia de Fato nº 1.29.008.000054/2018-69, na forma do art. 

4º, § 1º, da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/2010, e do art. 2º, § 6º, da Resolução do Conselho Nacional 

do Ministério Público – CNMP nº 23/2007; 
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RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, § 7º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 4ª CCR/MPF, tendo por objeto “Averiguar as 

condições de abandono das estações ferroviárias localizadas nos Município sob atribuição da PRM Santa Maria”; 

Para tanto, deverão ser providenciados: 

(1) o registro e a autuação da presente Portaria; 

(2) a remessa de cópia da Portaria à 4ª CCR/MPF, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, solicitando-se-lhe a sua publicação, de acordo com o art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(3) a publicação de cópia da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, nos termos do 

art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(4) a fixação da Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Unidade Ministerial no Município de 

Santa Maria/RS, atendendo ao disposto no art. 4º, inc. VI, e no art. 7º, § 2º, incs. I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

(5) ainda, dando-se prosseguimento às perscrutações: 

(5.1) a juntada ao presente Inquérito Civil de cópia integral do similar nº 1.29.008.000060/2010-69; 

(5.2) a realização de pesquisas no Sistema Único no fito de identificarem-se eventuais expedientes extrajudiciais e judiciais que já 

tramitaram ou ainda tramitam junto a esta Procuradoria da República Polo, tendo por escopo, direto ou indireto, a verificação do estado de preservação 

de Estações Ferroviárias sediadas nas Subseções Judiciárias de Santa Maria/RS e Santiago/RS, listando-os, um a um, com a descrição de seus objetos e 

certificação de seu atual estágio e o Ofício Ministerial a que vinculado(s); 

(5.3) a imediata conclusão dos autos ao Gabinete deste 3º Ofício, tão logo ultimadas as medidas precedentes, para análise cotejada de 

toda a documentação pertinente e definição das novas providências apuratórias a serem aqui encetadas. 

 

BRUNA PFAFFENZELLER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SMA-RS-00007471-2018| 

PORTARIA Nº 43, DE 27 DE JULHO DE 2018 

 

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

legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

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

CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e de zelar pelo efetivo respeito dos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, impôs à Administração Pública Direta e 

Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o dever de pautar todos os seus atos pelos princípios 

maiores da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, exigindo, ainda, para a investidura dos agentes em cargo efetivo 

ou emprego nos quadros públicos, a prévia aprovação em concurso, a ser conduzido segundo tais imperativos, ressalvados casos específicos de ingresso 

mediante nomeação direta – a exemplo dos cargos em comissão (art. 37, inc. II, in fine), dos cargos eletivos, dos cargos de agentes comunitários de saúde 

e de combate à endemias (art. 198, § 4º) e dos servidores temporários (art. 37, inc. IX), estes últimos contratados apenas quando imprescindível a prestação 

de serviços temporários de excepcional interesse público, motivado por uma situação urgente e transitória, na forma da Lei nº 8.745/93; 

CONSIDERANDO que, na seara infraconstitucional, tratou a Lei nº 8.112/90 de disciplinar os ingressos no serviço público federal, 

trazendo a habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos como instrumento para a seleção objetiva dos agentes mais capacitados ao 

desempenho do múnus público, sem favoritismos ou discriminações indevidas; 

CONSIDERANDO que, na mesma esteira, a Lei nº 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, inclusive os processos seletivos de candidatos a cargo ou emprego público, consagrou expressamente, em seu art. 2º, a necessidade de 

que obedeçam, entre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da eficiência 

e do interesse público, observando-se as formalidades essenciais às garantias dos direitos dos administrados; 

CONSIDERANDO que, a seu turno, o Decreto nº 6.944/09, ao dispor sobre as medidas organizacionais para o aprimoramento da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e normas relativas aos processos seletivos públicos, delegou, em seu art. 10, ao Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (hoje Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP) a competência para autorizar a 

realização de concursos públicos nesses órgãos e entidades e decidir sobre o provimento de cargos e empregos públicos, bem como expedir os atos 

complementares necessários para este fim, trazendo, também, em seu art. 12, a exigência de prévia e expressa chancela do MPOG para a realização de 

qualquer concurso público voltado à formação de cadastro reserva para provimento futuro, de acordo com a necessidade, de cargos efetivos destinados a 

atividades de natureza administrativa, ou de apoio técnico ou operacional dos planos de cargos e carreiras do Poder Executivo Federal; 

CONSIDERANDO que o mesmo regulamento, em seu art. 16, §1º, alvitrou que os candidatos não classificados no número máximo 
de aprovados previsto no seu Anexo II, ainda quando atingida a nota mínima, deveriam ser tidos como automaticamente reprovados no concurso público; 

CONSIDERANDO que aportou nesta Procuradoria da República Representação, tombada sob o nº 1.29.008.000499/2017-68, a 

noticiar  possível desobediência ao Decreto nº 6.944/2009, pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, na condução do Concurso Público para 

Provimento de Vagas do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação, regido pelo Edital nº 074/2016-PROGEP, em razão a aprovação, em 
cadastro de reserva, de um quantitativo de candidatos muito superior aos parâmetros estatuídos no referenciado ato normativo; 

CONSIDERANDO que, instada a se pronunciar acerca da cizânia, a UFSM admitiu o efetivo não atendimento aos preceitos contidos 

no art. 16, §§ 1º e 4º, e Anexo II, do Decreto nº 6.944/2009, por ocasião da homologação do Concurso Público para Provimento de Vagas do Quadro de 

Pessoal de Técnico-Administrativo em Educação, regrado pelo Edital nº 074/2016-PROGEP (fls. 103/107); 

CONSIDERANDO que, também nos termos da manifestação do Educandário, ficou clarividente que tal postura não se cingira aos 

seus terrenos, alcançando também outras Instituições de Ensino Superior, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, a Universidade Federal 

do Paraná – UFPR e a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, sob a justificativa comum de necessidade de otimização dos gastos públicos num 
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contexto político-econômico instável e marcado por anúncios de contingenciamentos que se avizinhavam ao final do ano de 2016, tendo-se buscado 

garantir a nomeação do maior número possível de candidatos habilitados nos certames em andamento; 

CONSIDERANDO que, a bem de conferir-se tratamento uníssono à celeuma posta, tratou este Parquet de provocar a Consultoria 

Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – CONJUR/MP, em 28/5/2018, a se pronunciar acerca das alegações da UFSM, 

declinando notadamente (a) qual o entendimento da Pasta a respeito de tal postura, (b) se, a partir do ano de 2016, restou editado(a) alguma normatização, 

ato ou parecer, no âmbito do Ministério, autorizando, à luz dos princípios da economicidade, finalidade e razoabilidade, o não atendimento à previsão do 

art. 16, §§ 1º e 4º, do Decreto nº 6.944/2009 e/ou (c) quais teriam sido os encaminhamentos ou orientações dados pelo Ministério às Autarquias Federais 

de Ensino que chancelaram a aprovação de um quantitativo de candidatos muito superior aos parâmetros estatuídos no art. 16, §§ 1º e 4º, e Anexo II, do 

Decreto nº 6.944/2009, e, eventualmente, inclusive já os haviam convocado ao exercício da função (fls. 118/119); 

CONSIDERANDO que o ente demandado simplesmente silenciou no prazo assinalado para resposta, escoado em 27/6/2018, e que 

o adequado deslinde do feito reclama seu novo chamamento; 

CONSIDERANDO que, no entanto, expirou o prazo para tramitação do expediente nº 1.29.008.000499/2017-68, na forma do art. 4º, 

§ 1º, da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/2010, e do art. 2º, § 6º, da Resolução do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP nº 23/2007; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil – IC, com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, § 7º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª CCR/MPF, tendo por objeto “Averiguar suposto 

descumprimento dos ditames do Decreto nº 6.944/09 na condução do Concurso Público para provimento de cargos Técnico-Administrativos em Educação 

da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, regido pelo Edital nº 074/2016, notadamente quanto ao número excessivo de aprovados em cadastro 

de reserva”. 

Para tanto, deverão ser providenciados: 

(1) o registro e a autuação da presente Portaria; 

(2) a remessa de cópia da Portaria à 1ª CCR/MPF, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, solicitando-se-lhe a sua publicação, de acordo com o art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(3) a publicação de cópia da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, nos termos do 

art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

(4) a fixação da Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Unidade Ministerial no Município de 

Santa Maria/RS, atendendo ao disposto no art. 4º, inc. VI, e no art. 7º, § 2º, incs. I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

(5) ainda, dando-se prosseguimento às perscrutações, a reiteração do teor do Ofício nº 643/2018/PRM-SMA/GAB1 (fls. 118/119), 

recebido eletronicamente em 28/5/2018 e não respondido até o momento, requisitando-se à Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão – CONJUR/MP, com cópia desta Portaria de Instauração1, o encaminhamento das informações e documentos outrora 
solicitados, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do aporte da missiva. 

 

BRUNA PFAFFENZELLER 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00003688-2018| 

PORTARIA Nº 11, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

A Procuradora da República no Município de Ji-Paraná/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 
5º, I, III, “e”, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 
pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 244, estabelece que: “A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, 

dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.” 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 2º, caput e parágrafo único, V, “a”, da Lei nº 7.853/89, cabe ao Poder Público e seus órgãos 

assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua 

competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a 

efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de 

deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte”; 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil nº 1.31.001.000187/2013-32, que conclui 

pela necessidade de acompanhamento de acessibilidade na Universidade Federal de Rondônia, campus de Cacoal, e na Sede da Receita Federal do Brasil 
em Cacoal e Ji-Paraná; 

RESOLVE 

INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de: “acompanhar o cumprimento de normas de 
acessibilidade pela Universidade Federal de Rondônia, campus de Cacoal, e pelas Delegacias da Receita Federal em Ji-Paraná e Cacoal”. 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 

DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 

1. Promovam-se os registros necessários no sistema da Instituição; 
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2. Cumpra-se o despacho anexo. 

DAR CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, nos termos da Resolução nº 87, de 

03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º. 

Publique-se. 
 

THAÍS ARAÚJO RUIZ FRANCO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00003690-2018| 

PORTARIA Nº 12, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 
 

A Procuradora da República no Município de Ji-Paraná/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 

5º, I, III, “e”, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; CONSIDERANDO, também, ser função 

institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 5º, III, “e”, da Lei 

Complementar nº 75/93, é função institucional do Ministério Público defender os direitos e interesses das populações indígenas; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis (art. 6º, inc. XI, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil reconheceu aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, prescrevendo que compete à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231); 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, 

promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004, dispõe em seu art. 14 que “os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para 

determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse”; 

CONSIDERANDO que, além disso, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-

lhes ainda o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes; 

CONSIDERANDO que o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) tem, como propósito, a construção de novas unidades 

habitacionais para as comunidades tradicionais do campo, o que inclui também as comunidades indígenas, desde que os respeitados os usos e costumes 

pertinentes; 

CONSIDERANDO a participação do anterior signatário na reunião, ocorrida na Coordenação Regional da Fundação Nacional do 

Índio de Cacoal – RO, em que indígenas da etnia Suruí manifestaram a intenção de se beneficiar do referido programa; 

CONSIDERANDO que a APANE (Associação dos Pequenos Agricultores de Nova Esperança) manifestou intenção de construir as 

casas, mas somente poderá fazê-lo se os índios derem contrapartida em madeira conforme prática corrente da entidade com produtores rurais, embasada 

no Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012); 

CONSIDERANDO, de outro turno, que a FUNAI – Brasília não permitirá a extração de madeiras para construção de casas para 

indígenas, se o projeto for empreendido pela APANE no âmbito do PNHR; 

CONSIDERANDO que a extração ilegal de madeiras em terras indígenas é situação conhecida de todas as autoridades ambientais de 

Rondônia e que os madeireiros continuam a sua exploração nas diversas áreas já demarcadas, a despeito das investigações e eventuais apreensões empreendidas 

pela polícia e órgãos ambientais; 

CONSIDERANDO que, durante a reunião, aventou-se a possibilidade de uso das madeiras apreendidas judicialmente em decorrência de 

flagrantes de extração ilegal para construção das casas; 

CONSIDERANDO que os índios têm direito à moradia digna, respeitados os seus usos e tradições, e que cabe ao parquet intervir para que 

este direito social seja concretizado, respeitadas as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro; 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil nº 1.31.001.000137/2014-36, que conclui pela 

necessidade de acompanhamento da implementação do Programa Nacional de Habitação Rural, em favor da comunidade indígena Suruí, habitantes da Terra 

Indígena Sete de Setembro; 

RESOLVE 

INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de: “acompanhamento da implementação do 

Programa Nacional de Habitação Rural, em favor da comunidade indígena Suruí, habitantes da Terra Indígena Sete de Setembro”; 

DETERMINAR como diligências preliminares as especificadas a seguir. 

1. Autue-se, juntamente com os documentos anexos; 

2. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional; 

3. NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

4. Cumpra-se o despacho anexo. 

CIÊNCIA à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 

87/2006.  

Publique-se. 
  

THAÍS ARAÚJO RUIZ FRANCO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-VLH-RO-00003144-2018| 

PORTARIA Nº 15, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 
 

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

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando as informações contidas no 

Procedimento Preparatório nº 1.31.003.000206/2017-34. 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que o presente feito versa sobre fatos aptos a ensejar a atuação finalística deste Órgão Ministerial; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do procedimento preparatório em epígrafe (art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 

nº 23/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP), e ante a necessidade de finalização das providências remanescentes, imprescindíveis 

a uma segura tomada de posição quanto aos fatos em questão; 

RESOLVE: 

CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.31.003.000206/2017-34 em INQUÉRITO CIVIL, visando “averiguar a viabilidade 

de doação de 38,835 m³ (trinta e oito metros, oitocentos e trinta e cinco milímetros cúbicos) de madeira da essência cupiúba, apreendida em 05 de janeiro 

de 2017, registrada no Boletim nº 2151669170720094500, atualmente sob responsabilidade do 3º Grupamento Ambiental de Vilhena/RO, à Secretaria 

de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC/RO), mais precisamente ao Núcleo de Educação Escolar Indígena (NEEI), para construção de alojamentos 

para os professores que passam as semanas ministrando aulas nas escolas existentes nas aldeias indígenas da região”; 

DESIGNAR o servidor Jaime Leal Brito, lotado deste gabinete, e os que vierem a substituí-lo, a funcionarem como secretários 

encarregados de acompanhar o trâmite do presente procedimento. 

DETERMINAR a execução das seguintes medidas: 

1) Providencie-se os registros devidos no sistema Único; 

2) Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (1ª CCR) acerca da instauração do presente Inquérito Civil, dentro do prazo 

de 10 dias, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

3) Remeta-se cópia desta Portaria para publicação, nos termos do art. 5º, VI, da Resolução nº 87 do CSMPF; 

4) Ante o teor da certidão nº 26/2018 GABPRM1-ISS e do ofício nº 0555/2018 - DPF/VLA/RO, oficie-se ao NEEI, com cópias dos 

documentos citados, solicitando que encaminhe cópia do Boletim nº 2151669170720094500, indicado no ofício nº 092/17 GAB/CRE/SEDUC/VHA, 

que encaminhou a esta Procuradoria da República em 04 de outubro de 2017. 

Aponte o prazo de 15 (quinze) dias para resposta; 

5) Oficie-se ao 3º Grupamento Ambiental de Vilhena/RO, solicitando que indique se há 38,835 m³ (trinta e oito metros, oitocentos e 

trinta e cinco milímetros cúbicos) de madeira da essência cupiúba, supostamente apreendida em 05 de janeiro de 2017, depositada no local, ou se possui 

qualquer informação acerca do bem. 

Destaque que deverá haver o envio da documentação correspondente ao alegado, incluindo eventuais Boletins de Ocorrência, e que 

o ofício deverá ser respondido dentro do prazo de 15 (quinze) dias; 

6) Com a juntada das respostas, renove-se a conclusão dos autos; 

7) Caso alguma delas não advenha, reitere-se automaticamente, fazendo constar expressamente a advertência mencionada no art. 10 

da Lei nº 7.347/1985. 

 

IGOR DA SILVA SPINDOLA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-GMI-RO-00002168-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 38, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Inquérito Civil n.º 1.31.000.000013/2010-37. Promover arquivamento por 

Ausência de ilegalidade/irregularidade 

 

Cuida-se de inquérito civil instaurado no ano de 2010, com a finalidade de apurar os procedimentos adotados pelo DNIT e Governo 

Brasileiro para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Mamoré, em Guajará-Mirim, bem como se tais obras impactam diretamente ou 

indiretamente nas comunidades tradicionais. 

Sua instauração decorreu da representação de fls. 15/48, a qual, em resumo, solicita autorização do Ministério Público Federal para 

realização de uma audiência pública com a finalidade de alertar sobre eventuais danos ambientais que serão ocasionados com a construção da ponte na 

localidade em que foi escolhida. 

De início, oficiou-se ao representante esclarecendo que não compete ao Ministério Público Federal autorizar a realização de uma 
audiência pública. Após, foram realizadas inúmeras diligências solicitando informações concernentes ao feito (fls. 49/50; 56 e 58). 

Diante disso, o DNIT remeteu a esta procuradoria cópia integral do processo administrativo n.º 50600.005073/2008-62, em cinco 

volumes, que constituem o anexo I do presente feito. Outrossim, os anexos II a VI se referem aos estudos de impacto ambiental realizados. 

Os documentos situados às fls. 73/79, tratam de reivindicações indígenas sobre eventuais prejuízos da construção da ponte, haja vista 

que seria realizada numa região de “tucumzal”, utilizado pelas mulheres da Terra Indígena Rio Guaporé para confecção de maricos e redes. 

Às fls. 82/96, consta documentação encaminhada pelo IBAMA, consistente na licença prévia n.º 353/2010 e análise do estudo de 

impacto de ambiental que subsidiou a sua concessão. 

Após, no ano de 2012, verifica-se informação do DNIT indicando que em decorrência de algumas mudanças no termo de referência, 

o projeto de construção da ponte estava sendo reelaborado pela empresa contratada. Ademais, esclareceram que a licença prévia relativa a ponte teria 

validade até abril de 2014. 

Posteriormente, no ano de 2015, o DNIT informou sobre a perspectiva de se promover procedimento licitatório para construção da 

referida ponte, ainda naquele exercício financeiro (fl. 300). Em 2016, por sua vez, a referida autarquia esclareceu que o projeto executivo de engenharia 

para a construção da ponte estaria aprovado pelo setor competente, mas a concretização da licitação dependia de manifestação da União quanto a 
disponibilização de recursos financeiros, (fl.306). 

No ano seguinte, o IBAMA indicou que a Licença prévia n.º 353/2010, relativa à ponte, encontrava-se com prazo expirado sem 

possibilidade de prorrogação, e que entendiam pela necessidade de atualização dos estudos ambientais para sua nova emissão. Por seu turno, o DNIT 

informou que a LOA de 2017 disponibilizou o montante de 27 milhões para execução do empreendimento. 
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Por derradeiro, no corrente ano, o DNIT encaminhou cópia do projeto executivo de engenharia das referidas obras, bem como 

informou que realizaram as medidas estabelecidas pelo IBAMA no intuito de aproveitar e atualizar os estudos ambientais para prosseguimento do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento (fls. 338/343). 

É o relatório. 

Da análise do feito verifica-se que sua instauração decorreu de denúncia que alertava sobre eventuais impactos ambientais decorrentes 

da construção da ponte binacional. 

No entanto, a portaria inaugural previu como objeto da presente demanda “apurar os procedimentos adotados pelo DNIT e Governo 

Brasileiro para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Mamoré, em Guajará-Mirim, bem como se tais obras impactam diretamente ou 

indiretamente nas comunidades tradicionais”. 

As informações colhidas ao longo da investigação evidenciam que, desde 2004, o DNIT promove medidas visando à construção da 

Ponte Internacional sobre o Rio Mamoré, ligando o Brasil à Bolívia. 

Sob o aspecto ambiental, foi solicitada a emissão de licença prévia para sua concretização, a qual foi expedida pelo órgão ambiental 

no ano de 2010, e observou a obrigatória realização de estudo impacto ambiental. 

No que concerne ao EIA, sua elaboração tomou por base Termo de Referência elaborado pelo IBAMA, e seu conteúdo, dentre outras 

coisas, previu aspectos ambientais e socioeconômicos decorrentes do empreendimento. 

Quanto as áreas diretamente/indiretamente afetadas, o referido estudo evidencia que as Terras indígenas da região de Guajará-Mirim 

estão situadas a longa distância da localidade em que seria realizado o empreendimento, não havendo, portanto, nenhuma interferência nestas áreas. 

Em consulta à licença prévia n.º 353/2010, não se verifica a imposição de condicionantes por parte do IBAMA relacionadas a 

comunidades indígenas ou populações tradicionais, para o prosseguimento do licenciamento ambiental fls. 283/285. 

Todavia, o processo de licenciamento ambiental da referida obra estagnou após a expedição da licença prévia no ano de 2010, a qual, 

inclusive, expirou no ano de 2014, sem possibilidade de prorrogação. Assim, o presente caso retrocedeu à fase inicial do licenciamento ambiental. 

As diligências praticadas ao longo de mais de 08 anos de tramitação deste procedimento, indicam que, nos últimos anos, o DNIT 

diligenciou no sentido de obter recursos para realização das obras, tendo obtido em 2017, o montante de 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) 

para execução do empreendimento, fls. 317. 

Obtidos os recursos financeiros, a referida autarquia voltou a promover as medidas necessárias junto ao IBAMA visando a retomada 

do processo de licenciamento ambiental. Diante disso, informaram que promoveram as atualizações dos estudos anteriormente realizados, visando a 

obtenção de nova licença prévia. 

Nesse cenário, não se verifica quaisquer irregularidades na decisão política consistente na construção da ponte internacional entre 

Brasil e Bolívia, uma vez que o DNIT está observando as diretrizes dispostas na resolução n.º 237 do CONAMA para realização do competente 

licenciamento ambiental. 

O referido licenciamento, por sua vez, permitirá a análise multidisciplinar do órgão ambiental das questões afetas ao empreendimento 

(aspectos ambientais e socioeconômicos), resguardando-se a utilização das opções mais vantajosas ao meio ambiente, e garantindo-se a indicação das 

medidas mitigatórias/compensatórias necessárias. 

Ademais, chamo atenção ao fato de que os estudos ambientais anteriormente realizados não identificaram a interferência da referida 

obra, ainda que indireta, às Terras Indígenas da Região de Guajará-Mirim, uma vez que estão situadas a longa distância2. 

Portanto, considerando a inexistência de indícios de violação às normas que regem o licenciamento ambiental ou quaisquer outras 

irregularidades que fulminem a decisão do poder público de construir a referida ponte, e ainda, considerando que o feito tramita há mais de 18 (dezoito) 

anos sem a identificação de quaisquer atos potencialmente lesionadores aos direitos de comunidades tradicionais ou indígenas, entende-se que seu 

arquivamento é a medida que se impõe. 

Lado outro, tendo em conta a elevada dimensão e importância da futura obra pública, bem como a retomada administrativa de medidas 

destinadas a sua concretização, entende-se conveniente a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, vinculado à 4ª CCR, 

destinado a acompanhar a realização do procedimento de licenciamento ambiental referente à execução das obras da Ponte Internacional sobre o Rio 

Mamoré, ligando o Brasil à Bolívia, o qual deverá ser instruído com as cópias dos documentos de fls. 82/96; 216/244; 256; 265; 314/317; 322/331 e 

338/343. 

Isto posto, promovo o arquivamento do vigente inquérito civil, ao passo que, determino sua remessa, no prazo 3 (três) dias, à 6ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para eventual homologação, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução CSMPF n.º 

87, de 03/08/2006. 

Extraia-se cópias dos expedientes de fls. 82/96; 216/244; 256; 265; 314/317; 322/331 e 338/343, para instauração de Procedimento 

de acompanhamento, vinculado à 4ª CCR, destinado a acompanhar a realização do procedimento de licenciamento ambiental referente à execução das 

obras da Ponte Internacional sobre o Rio Mamoré, ligando o Brasil à Bolívia. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 

 

BRUNO RODRIGUES CHAVES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00020523-2018| 

PORTARIA Nº 86, DE 28 DE MAIO DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 5º, inciso I, alínea “h”, inciso II, alínea “d”, e inciso III, alíneas “b” e “d”, no 

artigo 6º, inciso VII, alíneas “b” e “d”, e no artigo 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF n.º 87/2006; 

CONSIDERANDO a autuação e os elementos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000693/2017-28; 
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CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n.º 1.32.000.000693/2017-28 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto: “1. 

Apuração de eventuais danos arqueológicos causados pelo Loteamento Rural Voz da América de responsabilidade de Márcia Gouveia dos Santos; 2. 

Apuração sobre possível ilegalidade de emissão de autorização prévia para estudos de viabilidade por parte da Prefeitura de Boa Vista sem prévia anuência 
do IPHAN e sem prévia apresentação de Ficha de Caracterização de Atividade, conforme dispõe a Instrução Normativa n.º 001/2015/IPHAN”. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente procedimento. 

Autue-se a presente portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

No mais, cumpra-se o disposto no despacho anexo. 

 

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00020549-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 21, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

Ref. PA nº 1.32.000.000628/2018-83. Recomendante: Ministério Público 

Eleitoral. Recomendados: Diretórios Regionais dos Partidos Políticos no Estado 

de Roraima 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional Eleitoral ora signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pelos artigos 5º, 6º, inciso XX, 72 e 77 

da Lei Complementar nº 75/1993, vem, apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe 

promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com a adoção de medidas judiciais e 
extrajudiciais necessárias ao exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal alçou a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos da República 

Federativa do Brasil, tendo, como um dos seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – incorporada no Brasil com status 

de norma constitucional – estabelece, em seu art. 9º, o conceito de acessibilidade social, obrigando o Estado e a sociedade civil a “possibilitar às pessoas 

com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida”, e adotar “medidas apropriadas para assegurar às 

pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, 

inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público.”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 21 da referida Convenção, os Estados partes devem adotar “todas as medidas apropriadas 

para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e 

compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua 

escolha.” Nesse sentido, devem “aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, e de 

todos os demais meios e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência” (alínea “b”) e “reconhecer e promover o uso de 

língua de sinais” (alínea “e”); 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 1º, inciso III, da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), ao regular o Direito à Participação 

na Vida Pública e Política, assegura à pessoa com deficiência o direito de votar e ser votada, inclusive com a garantia que os pronunciamentos oficiais, a 

propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam pelo menos os recursos elencados no art. 67, da própria 

LBI; 

CONSIDERANDO que o art. 67 da mencionada Lei estabelece que os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o 

uso dos recursos de subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição, dentre 

outras, que possuem caráter cumulativo; 

CONSIDERANDO que a Resolução TSE n. 23.551/2018, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração do horário 

gratuito e condutas ilícitas, em seu art. 42, § 3º, estabelece que a propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros recursos, 

subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição; 

CONSIDERANDO que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida legalmente como o sistema linguístico adequado a 

propiciar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva (Lei nº 10.436/2002); 

CONSIDERANDO que a audiodescrição é o recurso que consiste em uma faixa narrativa adicional, com descrição clara e objetiva 

de todas as informações entendidas visualmente e que não estão contidas nos diálogos, o qual se destina a ampliar a compreensão das pessoas com 

deficiência visual; 

CONSIDERANDO que a acessibilidade é um direito inerente a todos, o que, por via de regra, obriga a todos, inclusive aos partidos 

políticos, a garantir o pleno acesso às informações indispensáveis para que as pessoas com deficiência possam exercer plenamente o ius civitatis. 

Resolve RECOMENDAR aos Diretórios Regionais dos Partidos Políticos do Estado de Roraima que observem, ao veicularem 

quaisquer espécies de propaganda eleitoral na televisão, relativamente às eleições de 2018 – tanto na exibição em rede, quanto nas inserções de 30 e 60 

segundos –, a obrigatoriedade legal quanto à utilização simultânea e cumulativa, entre outros recursos, da subtitulação por meio de legendas, janela com 

intérprete de Libras e audiodescrição, sob pena de adoção, incontinenti, de medidas judiciais e extrajudiciais correlatas. 

À Secretaria da PRE: 

1) Encaminhe-se cópia desta recomendação aos diretórios regionais dos partidos políticos localizados no Estado de Roraima; 
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2) Dê-se conhecimento à Procuradoria-Geral Eleitoral; 

3) Publique-se no DMPF-e e no diário eletrônico do TRE/RR; 

4) Encaminhe-se cópia à Assessoria de Comunicação da PR/RR-ASCOM para que seja dada ampla publicidade aos termos da presente 

recomendação à sociedade, de modo a tornar efetiva a adequação da propaganda política e o controle social. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-MFR-SC-00002017-2018| 

PORTARIA N° 16, DE 26 DE JULHO DE 2018 

 

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 que o objeto do presente documento/procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

b) considerando as incumbências previstas no art. 6º, inciso VII, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 

1993; 

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

Instaura inquérito civil, tendo por objeto verificar as providências tomadas pelo município de Papanduva no que diz respeito à coleta 

de lixo nas margens da BR 116. 

Autor da representação: Teresa Gonçalves da Rocha. 

Possível responsável pelos fatos investigados: Município de Papanduva e Auto Pista Planalto Sul. 

Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

Ordena que seja comunicada a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, nos termos do art. 9º, da Resolução 

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

Publique-se. 

 

RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00036468-2018| 

PORTARIA Nº 158, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais outorgadas pelo 

art. 129 da Constituição da República e: 

Considerando as atribuições dispostas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República; 

Considerando o encargo previsto no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 

Considerando a previsão constante da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando a necessidade de realizar diligências para averiguar a situação narrada na representação; 

Determina a conversão da presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, autuando-se esta portaria e os documentos que 

acompanham o feito, constando a seguinte ementa: 

EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE A DISTANCIA. PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

MANTIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. POLO ITAPEMA. 

Após os registros devidos, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

intentos constantes dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00036341-2018| 

PORTARIA N° 538, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 
 

Regulamenta o plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral em Santa 

Catarina, nas eleições de 2018. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

infraconstitucionais e, 

CONSIDERANDO, nos termos dos artigos 76 e 77 da Lei Complementar nº 75/93 e do artigo 27 do Código Eleitoral, a competência 

privativa do Procurador Regional Eleitoral para exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral 

respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 16, da Lei Complementar nº 64/90, do art. 94, da Lei nº 9.504/97 e do art. 6º, da Resolução 

TSE nº 23.547/17, a peremptoriedade e continuidade dos prazos processuais eleitorais, que não se suspendem ou interrompem, entre os dias 15 de agosto 
e 19 de dezembro, inclusive nos finais de semana e feriados; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 15, incisos I e II, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria 

PGR/MPF nº 357, de 05/05/2015), a competência privativa do Procurador Regional Eleitoral para organizar e gerenciar as atividades administrativas do 
gabinete e fixar o horário de trabalho dos servidores nele lotados; 

CONSIDERANDO, nos termos dos artigos 1º, 4º, 8º e 11, da Portaria PGR nº 707, de 20/12/2006, a excepcionalidade da jornada de 
trabalho dos servidores da atividade eleitoral; 
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CONSIDERANDO, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Portaria PGR/MPU nº 18, de 04/03/2016 e art. 5º, inciso I, da Portaria 

PRSC nº 255, de 27/04/2016, a possibilidade de funcionamento do serviço eleitoral, além do horário de funcionamento do Ministério Público Federal em 

Santa Catarina; 

CONSIDERANDO, nos termos da Resolução CSMPF nº 159, de 06/10/2015, as regras que orientam o exercício de plantão nas 
unidades do Ministério Público Federal, observadas as peculiaridades da função eleitoral; 

CONSIDERANDO, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 270, de 23/04/2018, Ofício Circular nº 70/2018/SG, a definição do 

referencial monetário para pagamento dos servidores designados para o serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral; 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o regime de plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral em Santa Catarina, entre os dias 15 de agosto e 19 

de dezembro de 2018, nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos, das 14 (quatorze) às 19 (dezenove) horas. 

Paragráfo único. A realização de regime de plantão diverso do estabelecido no caput, poderá ser autorizada pelo Procurador Regional 
Eleitoral. 

Art. 2º O atendimento ao plantão será feito na sede da Procuradoria Regional Eleitoral, situada na Rua Esteves Júnior 68, 7º andar, 
Centro, Florianópolis, SC. 

Art. 3º O Procurador Regional Eleitoral ficará pessoalmente responsável pelo plantão eleitoral, com o apoio dos servidores lotados 

na Procuradoria Regional Eleitoral em Santa Catarina e, desde que previamente autorizados pelo Procurador-Chefe, dos demais servidores do Ministério 
Público Federal em Santa Catarina. 

Art. 4º A escala da equipe de apoio ao plantão eleitoral será definida pelo Procurador Regional Eleitoral. 

§ 1º Nos dias úteis, fora do expediente normal, a equipe de apoio se restringirá aos servidores lotados na Procuradoria Regional 
Eleitoral, em quantidade equivalente à demanda processual, a critério do Procurador Regional Eleitoral. 

§ 2º Nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos, a equipe de apoio funcionará com estrutura mínima de 1 (um) 

assessor e, em razão da demanda processual, a critério do Procurador Regional Eleitoral, poderá ser ampliada para 2 (dois) assessores na assessoria 
jurídica, 1 (um) técnico ou analista no apoio administrativo, e 1 (um) técnico de segurança institucional e transporte. 

Art. 5º Os servidores que efetivamente cumprirem o plantão eleitoral farão jus ao recebimento de horas extras, nos termos da Portaria 
PGR nº 270, de 23/04/2018, observado o limite monetário máximo constante do Ofício Circular nº 70/2018/SG, de 22/04/2018. 

Art. 6º A compensação do Procurador Regional Eleitoral será calculada à base de 24 (vinte e quatro) horas de plantão por um dia de 
descanso, desprezada a fração, observado o limite máximo de 15 (quinze) dias (Res. CSMPF nº 159, de 06/10/2015). 

Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador Regional Eleitoral. 

Art. 8º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00036336-2018| 

PORTARIA Nº 541, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

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 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº3358, 3359, 3430, 3431, 3434 e 3435, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

64ª/Gaspar Andreza Borinelli (10 de agosto) 

65ª/Itapiranga Djônata Winter (10 de agsoto) 

79ª/Içara Marcus Vinicius de Faria Ribeiro (10 a 12 de agosto) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

64ª/Gaspar Lara Zappelini Souza (10 de agosto) 

65ª/Itapiranga José Orlando Lara Dias (10 de agosto) 

79ª/Içara Julia Trevisan de Toledo Barros (10 a 12 de agosto) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00008999-2018| 

PORTARIA N° 36, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Assunto: Instauração de Procedimento de Acompanhamento 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo(a) Procurador(a) da República signatário(a), no exercício de suas funções institucionais, 

com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP n° 23/2007, 

resolve: 

Considerando que o Ministério Público Federal instaurou o Inquérito Civil ° 1.34.012.000444/2014-86, para monitorar a implantação 

de uma Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) inserida na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, conforme convênio do Fundo 

Nacional de Saúde com o Município de Praia Grande/SP; 

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, neles se incluindo o direito à saúde; 

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°, § 7°, 4º e 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP); 

Considerando o disposto nos artigos 2°, “caput” e §1º, 4º, “caput” e § 1º, e 28 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

Determino a instauração de Procedimento de Acompanhamento com a seguinte ementa: SAÚDE. PRAIA GRANDE – Acompanhar 

a implantação da Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), inserida na rede de Atenção Psicossocial do SUS, no Município de Praia Grande. 

Providencie-se: 

1) a afixação desta portaria em local de costume nesta Procuradoria e a remessa de cópia para a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

para ciência e a respectiva publicação, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, § 2º, I, da Resolução n° 23 do CNMP, assim como 

nos artigos 5º e 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do CSMPF; 

2) a remessa dos autos à SubCoordenadoria Jurídica, para registro e autuação como procedimento de acompanhamento; 

3) Após, voltem conclusos para deliberação. 

Ficam designados para atuar como Secretário neste feito os servidores que atuam no Ofício de Apoio ao Procurador Itinerante da 41ª 

Subseção Judiciária de São Vicente/SP. 

 

ANTONIO JOSÉ DONIZETTI MOLINA DALOIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00009007-2018| 

PORTARIA Nº 55, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Assunto: Instauração de Inquérito Civil para apurar irregularidade em obra 

discriminada em placa na qual informa o início em 25/10/2013 e o término em 

25/04/2015, com gasto da importância de R$ 30.842.293,86, para Macrodrenagem 

da Bacia do Rio Santo Amaro, para minimizar ou eliminar as enchentes que 

ocorrem no Bairro Vila Santo Antonio, no município de Guarujá-SP. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Santos, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007; 

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, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas (artigos 127 e 129 da Constituição Federal); 

Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93; 

Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, inciso II, 4º e 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP); 

Considerando o disposto nos artigos 2°, “caput”, inciso II, 4º, inciso II e § 4º, e 28 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando que por meio do Voto nº 4858/2018, proferido pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

com decisão pela não homologação do procedimento e indicação de diligência para apurar eventual irregularidade em obra de Macrodrenagem da Bacia 

do Rio Santo Amaro, para minimizar ou eliminar as enchentes que ocorrem no Bairro Vila Santo Antonio, no município de Guarujá/SP, determino a 
instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.012.000398/2015-04 para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

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

b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 

c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 1ª CCR/MPF. 

Fica designada para funcionar como Secretária neste feito as servidoras Renata Avellar de Mello Affonso Dutra, Analista do 
MPU/Apoio Jurídico/Direito e Isabel Carvalho dos Santos Silva, Técnico do MPU, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 

 

ERICH RAPHAEL MASSON 

 Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00009011-2018| 

PORTARIA Nº 56, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000800/2017-12. Autor da 

representação: Amancio Isaltino de Souza 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 

Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, teve notícia de supostas irregularidades 
perpetradas na praia de Santos/SP e Guarujá/SP; 

Considerando que as praias marítimas são bens pertencentes à União, de uso comum do povo, conforme disposto nos arts. 20, da 
CRFB/88 e 99, I, do Código Civil Brasileiro; 

Considerando que o Ministério Público tem como função Institucional a proteção do patrimônio público e social e o meio ambiente 
(art. 129, inc. III, CF); 

Considerando o arcabouço constitucional e legal que envolve a proteção ao Meio Ambiente (arts. 23, VI e 225 da Constituição da 
República; arts. 2°, I a X e 3° da Lei Federal n° 6.938/81). 

Considerando que a fixação unilateral de limites quantitativos mínimos para a aquisição de produtos constitui prática ilegal nas 
relações de consumo, nos termos do art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90; 

Considerando que as atividades denunciadas, referentes à oneração dos cidadãos pelo uso de um bem público, devem ser precedidas 

de procedimento adequado e que a cobrança indevida de valores, praticada por comerciantes supostamente autorizados para atuar nas praias de Santos/SP 
e Guarujá/SP, pode, uma vez confirmada, constituir ilícito de natureza cível; 

Resolve, com espeque no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 5º, I e IV, 6º, VII, a e b, e 39, II, da Lei Complementar nº 
75/93, e art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85, 

Instaurar inquérito civil para apurar, com mais vagar, as ações dos órgãos incumbidos de funções executivas; 

Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). 

Designam-se os servidores Débora Cecília Ferreira Pinto e João Paulo Lorenzi Sampaio, como assessora administrativa e assessor 

jurídico, respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas 
funções em caráter de substituição. 

Determinam-se como providências inaugurais: 

1. Autuação, registro e distribuição a este gabinete; 

2. A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República no Município de Santos, no local de costume, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

  3. O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; 

4. O prosseguimento das diligências já empreendidas. 

 5. A juntada dos protocolados PRM-STS-SP-00008267/2018 e PRM-STS-SP-00008280/2018 aos presentes autos. 

 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00003668-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 4 
 

Procedimento Administrativo: 1.34.024.000109/2017-91 - Procuradoria da República no Município de Ourinhos. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissários: JOAO GILBERTO GRILLO ONÇA (CPF 049.329.198-91) e LUCILA DE FÁTIMA 

MACHADO ONÇA (CPF 682.360.008-00). Objeto: Recuperação da área de preservação permanente no Jardim Lago Encantado, Salto Grande/SP. 

Fundamento legal: Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e Art. 62 da Lei 12.651/2012. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus 

efeitos legais a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado e sua fiscalização se dará em Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento, pelo prazo que se entender necessário. Data de assinatura: 10/8/2018. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00003667-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 5 
 

Procedimento Administrativo: 1.34.024.000110/2017-16 - Procuradoria da República no Município de Ourinhos. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: VALCIR MARVULLE (CPF 792.952.908-87). Objeto: Recuperação da área de preservação 

permanente no Jardim Lago Encantado, Salto Grande/SP. Fundamento legal: Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e Art. 62 da Lei 12.651/2012. Vigência: O 

presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado e sua 
fiscalização se dará em Procedimento Administrativo de Acompanhamento, pelo prazo que se entender necessário. Data de assinatura: 10/8/2018. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 



DMPF-e Nº 153/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 Publicação: terça-feira, 14 de agosto de 2018 51 

 

 

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. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00006671-2018| 

DESPACHO Nº 1.817, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Ref.: Notícia de Fato – NF nº 1.34.011.000218/2018-39 

 

1. PRORROGO por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, o andamento da presente 

notícia de fato para a apreciação da grande quantidade de documentos juntados aos autos; 

2. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único; 

3. NOTIFIQUE-SE à Egrégia 5ª CCR/MPF pelo Sistema Único. 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00006670-2018| 

DESPACHO Nº 1.838, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Referência: NF nº 1.34.011.000301/2018-16 

 

1. PRORROGO por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017 (Port CNMP-CN 

0291/2017), o andamento da presente notícia de fato para a apreciação e/ou colheita de informações preliminares (documentos relativos à Tomada de 

Contas Especial TC 005.718/2010-4; Acórdão nº 2757/2018 – TCU – 2ª Câmara e outros); 

2. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único; 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00017493-2018| 

PORTARIA N° 17.479, DE 31 DE JULHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, com fundamento nas disposições constitucionais 

e legais, nos autos da Notícia de Fato n.° 1.36.000.000283/2018-19; e 

CONSIDERANDO representação enviada pelo Procurador da República Álvaro Lotufo Manzano, na qual relata que recebeu 

informações de que a 96 F.M, rádio educativa do Governo do Estado do Tocantins, apresenta linguagem inapropriada para o horário, em seu programa 

matinal; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

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

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

Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o objetivo de apurar possíveis irregularidades quanto à veiculação de 

programas inapropriados à rádios educativas no Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 

preparatório, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser 

devidamente certificado nos autos. 

Ademais, a assessoria deverá comunicar a instauração deste procedimento preparatório à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato. 

Em seguida, oficie-se à Rádio 96 F.M, requisitando: (i) que informe se a rádio 96 F.M é rádio educativa, instituída nos termos do 

Decreto n.° 5.396, de 21 de Março de 2005; e (ii) que envie cópia dos documentos que a instituiu. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento do expediente, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências, voltem os autos do procedimento preparatório conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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