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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00025892-2019| 

PORTARIA Nº 58, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

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 GPGJ n. 748, recebido em 23 de 

maio de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR, com eficácia a contar de 1º de junho de 2019, os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Promotores (as) de Justiça a 

seguir nominados (as): 

1.ROBERTO GOES VIEIRA para atuar perante a 21ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Olaria, em virtude da promoção do 

Promotor de Justiça Maurício César do Couto; 

2.ANDREZZA DUARTE CANÇADO para atuar perante a 125ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Santa Cruz, em virtude 

do término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Ana Carolina Mendes Nogueira Gomes; 

3.EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA para atuar perante a 42ª Promotoria Eleitoral, situada em Bom Jardim/Duas Barras, em 

virtude do término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Carla de Azevedo Vieira; 

4.LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA para atuar perante a 131ª Promotoria Eleitoral, situada em Volta Redonda, em virtude do 

término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Paula Marques de Oliveira; 

5.FELIPE SOARES TAVARES MORAIS para atuar perante a 184ª Promotoria Eleitoral, situada em Rio das Ostras, em virtude da 

remoção do Promotor de Justiça Lucas Fernandes Bernardes; 

6.ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID para atuar perante a 187ª Promotoria Eleitoral, situada em São João de Meriti, em 

virtude do término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Ana Gabriela Fernandes Blacker Espozel; e 

7.PAULA AZAMBUJA MARTINS para atuar perante a 254ª Promotoria Eleitoral, situada em Macaé, em virtude do término do 

prazo eleitoral do Promotor de Justiça Diego Abreu dos Santos Flores da Silva. 

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 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00013204-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: Notícia de Fato n.º 1.11.000.000465/2019-40 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6.º, VII, da Lei Complementar 

n.° 75, de 20 de maio de 1993, e 

Considerando a tramitação nesta Procuradoria da República em Alagoas da Notícia de Fato em epígrafe, autuada a partir de 

documentos extraídos dos autos do Inquérito Civil nº.: 1.11.000.000649/2018-29, como forma de racionalizar os trabalhos conduzidos pelo GT do 

Pinheiro, passando o presente procedimento a ter como objeto de investigação apurar e acompanhar as medidas assistenciais prestadas pelos entes públicos 

à população residente nas áreas de risco indicadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em decorrência dos eventos sísmicos sucedidos no bairro 

do Pinheiro e circunvizinhança, em Maceió/AL, especificamente no que concerne a garantia do aluguel social para toda a área indicada, nos termos da 

Recomendação nº.: 7/2019, bem como, considerando o resultado dos estudos levados a efeito pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando a complexidade do feito, que possivelmente a instrução não se encerrará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem 

como que não existem elementos suficientes neste momento para a adoção das providências elencadas nos incisos do I, III e IV do art. 4º da Resolução 

n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução n.º 106, do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

DETERMINA: 

1) a conversão da Notícia de Fato nº 1.11.000.000465/2019-40 em Inquérito Civil para apuração dos fatos acima referidos, mantendo-

se o número de autuação originário; 

2) nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor José Humberto de Vasconcelos, matrícula 26090, ocupante do 

cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 

como Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 7º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas; 

3) pós os registros de praxe, a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, conforme disposto no art. 6º da Resolução n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, mediante correspondência eletrônica para 

fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do Ministério Público Federal; 

4) Outrossim, nos termos da informação encaminhada pelo Secretário Nacional de Defesa Social por meio do Ofício nº.: 72/2019/SDI 

DAG (MDR)/DAG (MDR)/SEDEC (MDR)-MDR, verifica-se o atendimento da Recomendação nº.: 7/2019, tendo havido a liberação dos recursos 

destacados para pagamento do aluguel social dos moradores das áreas de risco do bairro do Pinheiro, conforme os cadastros encaminhados pelo Município 

de Maceió; além de que, fora diligenciado junto a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil sobre as medidas necessárias voltadas a garantir os 

recursos para a prorrogação do aluguel social já concedido aos moradores da área de risco do bairro do Pinheiro, nos autos do IC nº.: 

1.11.000.000649/2018-29, aguardando o prazo para resposta; ademais, aguarda-se a divulgação de novo mapa de feições para análise de providências 

relacionadas a concessão do aluguel social para os moradores das outras áreas afetadas. Por essas razões, deixa-se de indicar diligências no bojo deste 

procedimento; 

5) afixar cópia desta portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Cumpra-se. 

 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 

Procuradora da República 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES 

Procuradora da República 
 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00013285-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

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

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

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no Procedimento Preparatório nº 
1.11.000.001048/2018-33. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 
seguida: 
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OBJETO: Apura representação oriunda do Banco Central do Brasil, noticiando irregularidades em convênio firmado entre a Caixa 

Econômica Federal – CEF e a Prefeitura Matriz de Camaragibe, tendo por objeto a concessão de empréstimos consignados a servidores municipais. 

REPRESENTANTE: Ministério Público Federal 

REPRESENTADO: Caixa Econômica Federal – CEF/Prefeitura Matriz de Camaragibe 
 

MARCIAL DUARTE COÊLHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00013291-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 23 DE MAIO DE 2019 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

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

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

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no Procedimento Preparatório nº 

1.11.000.001042/2018-66. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida: 

OBJETO: Apura representação oriunda do Banco Central do Brasil, noticiando irregularidades em convênio firmado entre a Caixa 

Econômica Federal – CEF e a Prefeitura de Anadia, tendo por objeto a concessão de empréstimos consignados a servidores municipais. 

REPRESENTANTE: Ministério Público Federal 

REPRESENTADO: Caixa Econômica Federal – CEF/Prefeitura de Anadia 
 

MARCIAL DUARTE COÊLHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00036088-2019| 

PORTARIA N° 159, DE 23 DE MAIO DE 2019 
 

 O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o 

que consta do OFÍCIO n. 205/2019/INSPJU22V, resolve: 

Art. 1º Designar o Doutor CLÁUDIO ALBERTO GUSMÃO CUNHA, Procurador da República, para oficiar como membro do 

Ministério Público Federal durante a Inspeção Anual da 22ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia], no período de 03 a 07 de JUNHO de 2019. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00036075-2019| 

PORTARIA Nº 161, DE 24 DE MAIO DE 2019 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista o que consta na Resolução 

PR/BA nº 4, de 27 de junho de 2016, e a competência delegada por meio da Portaria PGR no 458, de 2 de julho de 1998, e em atendimento ao voto nº 

2888/2019, exarado pela Exmª Procuradora Regional da República Márcia Noll Barboza, e acolhido por unanimidade na deliberação da 2ª CCR, Sessão 

nº 740ª, de 13 de maio de 2019, resolve: 

Art. 1º. Designar a Procuradora da República LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA, lotada na PRM-Paulo Afonso - 2º OFÍCIO, 

para oficiar nos autos IPL Nº 00831/2015-INQ, de acordo com a manifestação da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal. 

Art. 2º Caso o titular designado esteja gozando de desoneração ou esteja afastado, assumirá o encargo dos autos o substituto designado 

pela competente portaria. 

Art. 3º Caso o membro titular do ofício a que se refere a presente designação seja promovido ou removido para outro ofício ou unidade 

do MPF, oficiará no referido procedimento aquele que o suceder na titularidade do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Paulo Afonso. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

FÁBIO CONRADO LOULA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00028367-2019| 

PORTARIA Nº 118, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, III, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de outras medidas para o melhor deslinde da questão tratada nos autos; 
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RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.15.000.001598/2018-11em inquérito civil, determinando: 

1. Registro e autuação, pelo Núcleo da Tutela Coletiva (NTC), da presente Portaria acompanhada do referido Procedimento 

Preparatório, assinalando como ementa do Inquérito Civil: “Apurar suposta irregularidade na distribuição de imóveis no âmbito do Programa Minha Casa 

Minha Vida – Residencial Machado de Assis – em razão da concessão de imóvel a beneficiário que não preenche os requisitos definidos pelo programa”. 

2. Comunicação à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do presente Inquérito Civil, bem como sua publicação 

em meio eletrônico e na imprensa oficial; 

3. Após, voltem conclusos para deliberações. 

 

FERNANDO ANTÔNIO NEGREIROS LIMA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-CIT-ES-00001677-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 22 DE MAIO DE 2019 

 

 Referência: PRM-CIT-ES-00004563/2018 

 

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

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

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento dos trabalhos realizados pelo INCRA para a demolição de imóvel edificado 

em área de preservação permanente localizada no Projeto de Assentamento Rancho Alegre, situado no Município de Mimoso do Sul/ES, conforme 

recomendação da 4ªCCR proferida nos autos do PP nº 1.17.001.000174/2017-66; 

RESOLVE: 

DETERMINAR, nos termos do art. 8º, inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, a autuação de PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO para acompanhar os trabalhos realizados pelo INCRA para a demolição de imóvel edificado em área 

de preservação permanente localizada no Projeto de Assentamento Rancho Alegre, no Município de Mimoso do Sul/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 

1. promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP; 

2. em seguida, distribua-se por prevenção a este ofício. 

 

RENATA MAIA DA SILVA ALBANI 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00019884-2019| 

PORTARIA Nº 36, DE 21 DE MAIO DE 2019 

 

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

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 001/19, de 16/05/19, 

firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Rodrigo Ribeiro Domingues para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 08ª 

Zona Eleitoral - Alto Araguaia,  no período de 17 a 20/05/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Marcelo Domingos Mansour, por 

motivo de férias. 

Art. 2º Retificar o art. 19 da PORTARIA/PRE/MT/Nº 33, de (data), o qual passa a ter a seguinte redação: 

Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Daniel Luiz dos Santos para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 41ª Zona Eleitoral 

- sede,  no período de 02,03, 24 a 27/05/19 em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Mariana Batizoco Silva, por motivo de compensação de 

plantão. 

Art. 3º Desconsiderar a designação constante no art. 5º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 33, de 07/05/19, referente à 11ª Zona Eleitoral - 

Aripuanã. 

Art. 4º Desconsiderar a designação constante no art. 20º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 33, de 07/05/19, no período de 22 a 31/05/19, 

referente à 42ª Zona Eleitoral - Sapezal. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura com efeitos retroativos. 

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

 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00019886-2019| 

PORTARIA Nº 101, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001323/2018-18 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições previstas nos artigos 127 e 

129, incisos I e III, da Constituição da República; nos artigos 1º e 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alíneas “b” e “e”, inciso V, alínea “b”, e inciso VI, 

da Lei Complementar nº 75/1993, no artigo 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e nos artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, ainda, 

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



DMPF-e Nº 97/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 24 de maio de 2019 Publicação: segunda-feira, 27 de maio de 2019 5 

 

 

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. 

 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente auto; 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito civil com o objetivo de apurar eventuais irregularidades no Hospital Universitário Júlio Muller quanto a 

distribuição de senhas, agendamento de consultas e exames, regulação dos pacientes do HUJM no sistema SUS e meios de comunicação com referido 

Hospital. 

REGISTRE-SE. AUTUE-SE. PUBLIQUE-SE, conforme determinação do artigo 4º da Resolução n. 23/2007 do Egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do artigo 7º da Resolução n. 87/2010 do Colendo Conselho Superior do Ministério Público. 

 

SAMIRA ENGEL DOMINGUES 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-DRS-MS-00004727-2019| 

PORTARIA Nº 34, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea d, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 2º, § 4º, da Resolução n.º 

23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e no art. 4º, § 1º, da Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO as peças de informações, oriundas dos autos nº 0002465-82.2018.8.12.0020, encaminhadas pelo Juízo da Vara 

Criminal de Rio Brilhante/MS a esta Procuradoria da República, nas quais tem-se notícia de que o réu do processo, Alexandre Rodrigues de Jesus, em 

seu interrogatório em juízo, relata que sofreu agressões de agentes da Polícia Rodoviária Federal no ato da prisão; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o relatado, o custodiado teria sido agredido pelos agentes, apesar de não ter havido resistência 

à prisão, alegando que houve disparo de arma de fogo, bem como outros atos, que teriam resultado em problemas auditivos e dores no corpo; 

CONSIDERANDO que os fatos alegados têm possibilidade de resultar providências por parte do MPF no bojo das competências da 

7ª Câmara de Coordenação e Revisão (7ª CCR); 

CONSIDERANDO não haver nos autos laudo de exame médico auditivo que possa esclarecer se houve ou não agressão por parte da 

PRF, bem como a necessidade de realizar a oitiva das partes deste procedimento, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão e à busca de 

soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias, visando à defesa da ordem jurídica e à 

proteção dos interesses que ao Ministério Público Federal incumbe resguardar, resolve: 

Em observância aos termos dos artigo 2º, § 7º e 4º da Resolução nº 23 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

de 17/09/2007, e subsidiariamente da Resolução nº 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONVERTER o 

Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos supramencionados, com os seguintes dados identificadores: 

– representante: Alexandre Rodrigues de Jesus; 

– representada: Polícia Rodoviária Federal em Rio Brilhante/MS; 

– assunto: “Apurar a existência de irregularidades na atuação de agentes da polícia rodoviária federal quanto à prisão de Alexandre 

Rodrigues de Jesus”. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão – 7ª CCR (tema: custódia, escolta e situação 

de presos – nº 900056). 

Caberá à Secretaria deste ofício diligenciar pelo cumprimento das determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo 

respeito ao prazo para conclusão do presente IC. 

Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 

Remeta-se cópia desta Portaria à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão – 7ª CCR. 

Cumpra-se a determinação contida no despacho anterior no sentido de que seja realizado contato com Alexandre, a fim de expedir 

requisição para que seja submetido a exame médico de audição e designar sua oitiva, assim como a oitiva dos policias envolvidos. 

 

EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00003070-2019| 

PORTARIA Nº 26, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 

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

Considerando a Notícia de Fato nº 1.22.001.000085/2019-11, autuada a partir de representações acerca de barreiras existentes no 

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), em Juiz de Fora/MG, em especial nos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia 

Mecatrônica, ao exercício dos direitos a acessibilidade por pessoas com deficiência visual; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar a existência de barreiras no Instituto 

Federal Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), em Juiz de Fora/MG, em especial nos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia Mecatrônica, 

ao exercício dos direitos a acessibilidade por pessoas com deficiência visual, devendo ser desde logo adotada a seguinte diligência: 

1) Expeça-se ofício ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), com cópia das representações (fls. 06 e 16), a fim 

de requisitar o obséquio de pronunciamento acerca dos fatos alegados nas representações com cópia em anexo. 
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Outrossim, indago se as instalações desse IF Sudeste MG, em Juiz de Fora/MG, são plenamente acessíveis, conforme normas técnicas 

pertinentes, em especial nos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia Mecatrônica, às pessoas com deficiência visual. 

Para a hipótese de resposta negativa, requisito o obséquio de informação acerca das adaptações ainda necessárias e da previsão para 

a sua realização. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume.  Comunique-se à Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00007634-2019| 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), CELEBRADO EM 17/05/2019. 

 

INQUÉRITOS CIVIS Nº 1.22.003.000543/2015-79 e 1.22.003.000324/2016-71 

REFERENTE às irregularidades no Aeroporto Santos Dumont em Araguari, MG. 

PARTES: Ministério Público Federal, presentado pelo Procurador da República, Leonardo Andrade Macedo, e Município de 

Araguari, presentado pelo Prefeito Municipal de Araguari, Marcos Coelho de Carvalho; o Procurador-Geral do Município, Leonardo Henrique de 

Oliveira; e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Juberson dos Santos Melo. 

OBJETO:  o compromissário obriga-se a: 

“2.1 Com o objetivo de resguardar a segurança do tráfego aéreo no Aeroporto de Araguari, o MUNICÍPIO DE ARAGUARI se 

compromete a: 

(a)cumprir as determinações e notificações emitidas pelos órgãos públicos competentes (especialmente COMAER, CINDACTA I, 

DECEA e ANAC), sanando, nos prazos assinalados, as pendências técnicas, administrativas e operacionais apontadas, que possam comprometer a 

segurança do tráfego aéreo no Aeroporto de Araguari, especialmente as necessárias para aprovação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo 

de Araguari, objeto do processo administrativo n. 67612.9000806/2017-29, em andamento no CINDACTA I, bem como para monitoramento e 

levantamento topográfico dos obstáculos que afetam o referido plano. 

(b) no prazo de 2 anos, contados da presente data, adotar as medidas necessárias para garantir que todo o perímetro das divisas do 

Aeroporto de Araguari esteja devidamente murado e/ou cercado, de modo a impedir a entrada de animais e pedestres na área do aeroporto. 

(c) adotar as medidas necessárias para eliminar as invasões que ainda restaram nas divisas laterais por moradores confrontantes com 

o imóvel do Aeroporto, tão logo obtida a anuência dos ocupantes ou decisão judicial para reintegração de posse. 

(d) no prazo de 3 anos, contados da presente data, promover o recapeamento da pista e recuperação da sinalização. 

(e) manter equipe de funcionários no Aeroporto necessária para manutenção, limpeza e vigilância, inclusive com realização de rondas 

regulares na área da pista para identificação de irregularidades e adoção das medidas cabíveis. 

3.OCUPAÇÃO DOS HANGARES 

3.1Com o objetivo de regularizar a situação da ocupação dos hangares no Aeroporto de Araguari, o MUNICÍPIO DE ARAGUARI 

se compromete a: 

(a) no prazo de 30 dias, contados da presente data, realizar a notificação dos atuais ocupantes dos hangares para a completa 

identificação e cadastramento dos responsáveis e demais usuários dos espaços, bem como para levantamento das características de cada uma das 

edificações. 

(b) no prazo de 6 meses, promover os atos necessários à cobrança dos valores devidos pela ocupação dos hangares, devendo os valores 

arrecadados serem revertidos integralmente para as atividades de recuperação e manutenção do Aeroporto de Araguari. 

(c)realizar estudo, que deverá ser concluído no prazo de 6 meses, contados da presente data,  para definição da modelagem jurídica 

para cessão onerosa de uso de áreas no Aeroporto a particulares para instalação de hangares destinados ao exercício de atividades aeronáuticas, com 

observância das normas aplicáveis, especialmente o disposto no Convênio de Delegação n. 104/2015, celebrado com a União, em 5/11/2015, devendo 

ser analisados, entre outros aspectos, (1) a possibilidade de realização de chamamento público para manifestação de interesse por qualquer pessoa na 

ocupação de áreas do Aeroporto para instalação de hangares, (2) o instrumento jurídico para cessão de uso (autorização, permissão ou concessão); (3) as 

condições a serem observadas na cessão de uso (obrigações do cessionário, padrão mínimo para os hangares, remuneração a ser paga pelo cessionário, 

aprovação da ANAC para construções, etc), (4) a possibilidade de inexigibilidade de licitação para a cessão de uso, em razão da ausência de competição, 

e (5) a preferência dos atuais ocupantes para a cessão de uso das áreas já ocupadas. 

(d) no prazo de 12 meses, contados da presente data, concluir o processo administrativo para seleção dos interessados e celebrar os 

instrumentos jurídicos pertinentes para regularizar a cessão onerosa de uso dos hangares, adotando, na sequência, as medidas necessárias para reintegração 

de posse nas hipóteses cabíveis, tais como (1) hangares cuja ocupação não venha a ser regularizada por fato imputável ao ocupante; (2) existência de 

débitos não quitados em razão da ocupação do hangar. 

4.FISCALIZAÇÃO 

4.1 A fiscalização do cumprimento das obrigações ora ajustadas será realizado pelo MPF, no âmbito de procedimento administrativo 

de acompanhamento a ser instaurado, conforme disposto na Resolução CNMP n. 174/2017. 

4.2 O MUNICÍPIO DE ARAGUARI deverá apresentar ao MPF, trimestralmente, informações detalhadas sobre o processo de 

regularização do Aeroporto de Araguari, conforme ajustado neste instrumento, acompanhadas de todos os documentos pertinentes. 

4.3 Na hipótese de descumprimento das obrigações ora assumidas, integral ou parcialmente, o MPF promoverá a execução judicial 

deste termo com relação às cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência, requerendo ao juízo a fixação de multa diária ou outras espécies de 

cominação visando o cumprimento da avença, salvo se o compromissário justificar satisfatoriamente o descumprimento ou reafirmar sua disposição para 

o cumprimento, casos em que ficará a critério do órgão ministerial decidir pelo imediato ajuizamento da execução, por sua repactuação ou pelo 

acompanhamento das providências adotadas pelo compromissário até o efetivo cumprimento do termo de compromisso, sem prejuízo da possibilidade 

de execução da multa, quando cabível e necessário (art. 4º e 11 da Resolução CNMP n. 179/2017). 
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4.4 A mora ou inadimplência, especialmente quanto à observância dos prazos ora ajustados, não restará configurada na hipótese de 

caso fortuito ou força maior (fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir), cabendo à parte inadimplente justificar perante a outra os 

motivos que ensejaram o descumprimento das obrigações.” 

VIGÊNCIA: indeterminada. 

ASSINAM: Leonardo Andrade Macedo, Marcos Coelho de Carvalho, Leonardo Henrique de Oliveira e Juberson dos Santos Melo. 

DATA DA ASSINATURA: 17/05/2019 

Uberlândia-MG, 20 de maio de 2019. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00024127-2019| 

PORTARIA Nº 86, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

coletivos; 

Considerando o recebimento de representação do Município de Marapanim noticiando supostas irregularidades praticadas pela ex-

gestora do Município, na aplicação de verbas do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, no exercício de 2013, no valor 

de R$ 434.238,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais); 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 

avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar a omissão da ex-prefeita do Município de 

Marapanim em prestar contas de verbas do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, no exercício de 2013, no valor de 

R$ 434.238,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais); 

Determina-se inicialmente o cumprimento do despacho de fls.31. 

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

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

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00024228-2019| 

PORTARIA Nº 87, DE 24 DE MAIO DE 2019 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

coletivos; 

Considerando o recebimento de representação do Município do Acará noticiando supostas irregularidades praticadas pelo ex-gestor 

do Município, na aplicação de verbas de convênio firmado com o Fundo Nacional de Saúde sob o nº de proposta 150020262128/27-756, no valor de R$ 

153.000,00 para ampliação do Posto de Saúde São João, naquele Município, obra que não foi concluída; 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 

avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades na execução do 

convênio firmado com o Fundo Nacional de Saúde. 

Determina-se inicialmente: 

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

Após os registros de praxe, publique-se. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00024103-2019| 

DESPACHO DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.000790/2016-49 

 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Oficie-se o DSEI GUATOC solicitando informações se atualmente está sendo realizado o serviço de manutenção preventiva e 

corretiva em equipamentos eletromecânicos, captação, rede adutora, distribuidora, ligações domiciliares nas aldeias atendidas pelo DSEI GUATOC. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00021610-2019| 

PORTARIA Nº 108, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: Procedimento n.º 1.24.000.001276/2018-55 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA, lotado na 

Procuradoria da República no Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º da Resolução 

n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil, no intuito de apurar  

possível irregularidade praticada por ÂNGELA MARIA MONTEIRO GOMES (CPF 350.481.314-87), tendo em vista que estava inscrita no Cadastro 

Único do Governo Federal, recebendo o benefício do Bolsa Família no município de SAPÉ/PB, mas possuindo vínculos com a prefeitura por meio de 

sucessivos cargos em comissão. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Proceda-se a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e solicite-se a respectiva publicação, nos termos do Ofício-circular n.º 22/2012/PGR/5ª CCR/MPF, de 24 de outubro de 2012; 

II. Cumpra-se o despacho n.º <n.º da manifestação>; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

n.º 23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006. 

 

MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-UMU-PR-00001488-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 21 DE MAIO DE 2019 

 

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

previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 6º, VII, “a” e “b”, XIV, “f”, e 7º, I, da Lei Complementar 75/93, considerando: 

1. as informações apuradas no procedimento preparatório em epígrafe, instaurado para apurar a prática de atos de improbidade 

administrativa por parte do policial federal BRENO ALMEIDA MORAIS, a partir de fatos apurados no bojo do inquérito policial 5001385-

14.2018.4.04.7017; 

2. a pendência de diligências no bojo dos autos supracitados, especificamente a conclusão das investigações empreendidas no citado 

inquérito policial; 

3. o previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87, de 06.04.2010; 

Resolve converter o procedimento preparatório referido em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: “apurar a eventual prática de 

atos de improbidade administrativa por parte do policial federal BRENO ALMEIDA MORAIS.” 

Assim, DETERMINO: 

1. o registro desta Portaria e demais documentos do procedimento preparatório convertido; 

2. a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal (art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87, de 06.04.2010); e 

3. sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias, para fins de aguardar a conclusão das investigações no inquérito policial 5001385-

14.2018.4.04.7017. 

 

ELTON LUIZ BUENO CANDIDO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00003250-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
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a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando o que consta dos documentos enviados pela Associação Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa, que prestam 

contas sobre os valores recebidos pela referida instituição, oriundos de ações do Ministério Público Federal. 

c) Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal fiscalizar a aplicação de valores de natureza pública, dentre 

os quais se incluem os valores recebidos pela Associação Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa. 

Resolve este órgão ministerial: 

 Instaurar Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a correta aplicação dos recursos recebidos pela Associação 

Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa: 

1. Atue-se o novel procedimento como afeto à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, procedendo-se 

às comunicações e anotações de praxe; publique-se; 

2. Anote-se a temática "Saúde" (10064). 

3. Após, voltem conclusos os autos do novel procedimento. 

 

LYANA HELENA JOPPERT KALLUF 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00018702-2019| 

PORTARIA N° 12, DE 20 DE MAIO DE 2019 

 

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

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando os elementos probatórios já carreados ao Procedimento Preparatório nº 1.25.003.000322/2019-12, tendo como objeto 

principal apurar possível prática de dano ambiental referente à nascente do Rio Arroio Tigre, o qual deságua no Rio Iguaçu; 

b) considerando que expirou o prazo para a tramitação do mencionado Procedimento Preparatório sem que fosse possível realizar-se 

promoção de arquivamento ou a propositura de ação civil pública, havendo a necessidade de continuidade das apurações, visando carrear aos autos mais 

elementos de convicção; 

c) considerando a necessidade de aproveitamento do material probatório carreado a estes autos; 

d) considerando a necessidade de adequação ao disposto no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e artigo 2º, § 7º, da 

Resolução CNMP nº 23/2007, regularizando o curso procedimental; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, objetivando a regular e legal coleta de elementos para posterior adoção das providências 

necessárias ao esclarecimento e sanação das irregularidades acima apontadas, bem como subsidiar eventuais ações judiciais e extrajudiciais que se 

revelarem necessárias, nos termos da lei. 

NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

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

Após, adotem-se as seguintes providências: 

(i) Converta-se o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, cadastrando-o com o seguinte resumo: 

INTERRUPÇÃO DO CURSO DO RIO ARROIO TIGRE/ FOZ DO IGUAÇU/PR. POSSÍVEL DANO AMBIENTAL. (4ª CCR). 

OBJETO: Apuração de eventuais danos ambientais referentes à interrupção do curso das águas do Rio Arroio Tigre e possível derrubada de mata ciliar 

e árvores nativas no Município de Foz do Iguaçu/PR. Requerido: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Instituto Ambiental do Paraná. 

2. Nomeio os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

3. Após a conversão, Oficie-se à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com cópia integral destes autos e os complementos (fotos), 

para cordialmente solicitar no prazo de 40 dias a realização de diligência no local do suposto dano ambiental. 

4. Autue-se, com as anotações de praxe, devendo o IC iniciar pela presente Portaria. 

5.Comunique-se à 4ª CCR. 

6. Providencie-se a publicação da presente Portaria (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e art. 4º, inciso VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007). 

 

ALEXANDRE COLLARES BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-GPB-PR-00002610-2019| 

PORTARIA Nº 33, DE 22 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com base nas atribuições previstas nos arts. 127 e 

129 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, sem prejuízo 

de outras normas pertinentes, e: 

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

sociais e individuais indisponíveis, e, ainda, a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, utilizando-se de 

instrumentos judiciais e extrajudiciais previstos em lei, 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto: 

Em atenção à Nota Técnica n. 012019, encaminhada pelo Grupo de Trabalhos Interinstitucional Proinfância-MPF, executar as 

seguintes ações articuladas; 

a) Identificação das obras pactuadas entre os municípios do seu território e o FNDE, acessando o site www.simec.mec.gov.br ou 

consultando a respectiva planilha; 

b) De acordo com o status de cada obra, adoção das providências constantes da r. N. Técnica. 
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ASSUNTO: Estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), que visa assegurar o acesso de crianças a creches e pré-

escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. 

Após, voltem os autos conclusos para novas deliberações. 

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

 

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00011170-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 21 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Estado do Piauí, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; Resolução CNMP n° 23/2007, 

artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento nº 1.27.000.000429/2019-16 acerca da gestão de recursos do FUNPEN repassados 

à Secretaria de Justiça do Estado do Piauí via convênio para implantação da central de monitoração eletrônica de pessoas no Estado (SIAFI nº 822630). 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Piauí informou que está adotando providências para 

conclusão do supracitado convênio. 

DETERMINO: 

a instauração de procedimento de acompanhamento para verificar a regular aplicação de recursos no âmbito do convênio para 

implantação da central de monitoração eletrônica de pessoas no Estado (SIAFI nº 822630). 

Autue-se e registre-se. 

 

ALEXANDRE ASSUNCAO E SILVA 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00049214-2019| 

PORTARIA Nº 582, DE 22 DE MAIO DE 2019 
 

Designa a Procuradora da República titular do 51º Ofício da PR/RJ para atuar no 

Inquérito Policial nº JF-RJ-5032911.78.2018.4.02.5101. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e artigo 62, IV da 

Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação do Procurador da República ORLANDO MONTEIRO 

ESPÍNDOLA DA CUNHA e a indicação, pela regra de distribuição da PR-RJ, ao titular do 51º Ofício para atuar no Inquérito Policial nº JF-RJ-

5032911.78.2018.4.02.5101, resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República titular do 51º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pela Procuradora da República ANA 

CLÁUDIA DE SALES ALENCAR, para atuar no Inquérito Policial nº JF-RJ-5032911.78.2018.4.02.5101, dando prosseguimento na apuração dos fatos, 

de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplicam-se, para as hipóteses de afastamento da Procuradora da República titular do ofício designado, as regras de substituição 

dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578/2014, de 20 de junho de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 115-Extrajudicial de 25/06/2017, página 84), e PR-RJ Nº 

983/2014, de 26 de setembro de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 178-Administrativo de 29/06/2017, página 60). 

Art. 3º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador da República ORLANDO MONTEIRO ESPÍNDOLA DA CUNHA. 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00049402-2019| 

PORTARIA Nº 587, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

Dispõe sobre férias do Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO 

BARRETTO DOS SANTOS no período de 27 a 30 de maio de 2019. 

 

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 signatário solicitou fruição de férias no período de 27 a 30 de maio de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República signatário, no período de 27 a 30 de maio de 2019, da distribuição de todos os feitos e 

audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00049419-2019| 

PORTARIA Nº 123, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000689/2018-13 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 

LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 

tramitação dos procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 

procedimento preparatório nº 1.30.001.000689/2018-13 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar notícia de suposto acúmulo ilegal 

de cargos públicos pelo médico e servidor público Ernest Tapia Rojas, vinculado ao Hospital Federal do Andaraí. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2) Após, à equipe de gabinete, para analisar as informações fornecidas pelos órgãos de lotação do servidor em referência, verificando 

a existência ou não de compatibilidade de horários entre os dois vínculos públicos de saúde. 

3) Em seguida, volte-me concluso para apreciação. 

 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00020667-2019| 

PORTARIA Nº 90, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

exercício das atribuições legais que foram conferidas pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015, RESOLVE: 

Art. 1º – Designar o Procurador da República RODRIGO TELLES DE SOUZA para atuar, no período de 27/05/2019 a 28/05/2019, 

junto à Vara da Justiça Federal em Assu/RN. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 

Procuradora-Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00020666-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

exercício das atribuições legais que foram conferidas pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015, RESOLVE: 

Art. 1º – Designar o Procurador da República KLEBER MARTINS DE ARAUJO para atuar, no período de 05/06/2019 a 06/06/2019, 

junto à Vara da Justiça Federal em Caicó/RN. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 

Procuradora-Chefe 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00004999-2019| 

PORTARIA N° 13, DE 23 DE MAIO DE 2019 
 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, b, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que o objeto apurado no presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

RESOLVE: 

Converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.29.004.000371/2018-15, em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª  

CCR/MPF  cujo objeto será "apurar eventuais irregularidades na seleção de beneficiários do Loteamento Arco Íris, financiado pelo Programa Minha 

Casa, Minha Vida, em Ronda Alta/RS". 

Publique-se no sítio virtual da PRRS. 

 

CINTHIA GABRIELA BORGES 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00003026-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 13 DE MAIO DE 2019 

 

NF nº 1.29.003.000523/2018-90. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares; 

Considerando a denúncia acerca do estado de abandono de imóvel supostamente de propriedade da Caixa Econômica Federal, 

expondo sua vizinhança à insegurança; 

Considerando que pende a manifestação da Caixa Econômica Federal acerca do fato; 

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); 

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 a responsabilidade pelo estado de abandono de imóvel supostamente de propriedade da Caixa Econômica Federal; 

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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00022995-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 24 DE MAIO DE 2019. 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002540/2018-69. INQUÉRITO CIVIL - 

CONVERSÃO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao consumidor, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 

CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002540/2018-69 e a necessidade de dar continuidade a sua 

instrução; 

 determino a CONVERSÃO do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar possíveis 
irregularidades relacionadas a débitos realizados, em favor da AGIBANK, em conta poupança da Caixa Econômica Federal. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 3ª CCR. CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. 
REPRESENTAÇÃO. CEF. AGIBANK. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA DA CEF. AGÊNCIA 0408. FLORIANÓPOLIS/SC; 

b) a comunicação desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando a devida 

publicação; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 

 

CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00003516-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 21 DE MAIO DE 2019 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, lotado e em exercício na Procuradoria da República no Município de São José dos Campos, Estado de 

São Paulo, considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e com base no que 
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consta nos autos nº 1.34.014.000108/2019-28, determina a conversão do presente feito em INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar eventual prática abusiva 

e ilegal de concessionária de transporte interestadual de passageiros no âmbito do programa ID JOVEM ( Lei nº 12.852/13 e Decreto nº 8.537/15) 

Para tanto, determino a adoção das seguintes providências: 

a) o registro como INQUÉRITO CIVIL; 

b) a comunicação da instauração do IC à 3ª CCR, acompanhada de cópia desta portaria, para fins de publicação, nos termos do art. 

16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

c) a expedição de ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT e a empresa Pássaro Marron solicitando informações 

sobre os fatos; 

 

ANGELO AUGUSTO COSTA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00003482-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 21 DE MAIO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, lotado e em exercício na Procuradoria da República no Município de São José dos Campos, Estado de 

São Paulo, considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e com base no que 

consta nos autos nº 1.34.014.000125/2019-65, determina a conversão do presente feito em INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar a ausência de prestação 

de serviços dos Correios em localidade de Caçapava/SP. 

Para tanto, determino a adoção das seguintes providências: 

a) o registro como INQUÉRITO CIVIL; 

b) a comunicação da instauração do IC à 3ª CCR, acompanhada de cópia desta portaria, para fins de publicação, nos termos do art. 

16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

c) a expedição de ofício aos Correios, solicitando informações sobre os fatos retratados. 

 

ANGELO AUGUSTO COSTA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00002942-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 14 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas Resoluções 

CNMP nº 23/07 e nº 174/2017, e ainda: CONSIDERANDO que chegaram a esta PRM documentos das aldeias Rio Bonito, Boa Vista e Rio Silveira 

pertinente a falta de repasse de recursos financeiros às entidades prestadoras de serviços de saúde. 

CONSIDERANDO que o encaminhamento pela 6ª CCR de ofício circular trazendo informações sobre o tema. 

CONSIDERANDO a possibilidade de instauração de procedimento administrativo sem fins investigativos para o acompanhamento 

de fatos, procedimentos e políticas públicas que, a princípio, não ensejam a autuação de inquérito civil. 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução CNMP nº 174/2017, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO, para: "acompanhar as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para solucionar a questão relacionada à falta de repasse de 

recursos financeiros da SESAI às empresas conveniadas de prestação de serviço de saúde às comunidades indígenas das Aldeias Rio Bonito e Boa Vista 

no Município de Ubatuba-SP, e Rio Silveira, no município de São Sebastião-SP." 

Como diligência inicial, determino a comunicação aos caciques das Aldeias acima referidas da instauração do presente procedimento. 

REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos que lhe acompanham. COMUNIQUE-SE a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF, à qual ficará PRM-CGT-SP-00002656/2019 

 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00057688-2019| 

PORTARIA Nº 186, DE 22 DE MAIO DE 2019 

 

Autos n.º 1.34.001.000044/2019-12 - G 
 

 O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas 

pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6.º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, § 6º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o § 7º a possibilidade de 

conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 
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CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.000044/2019-12, tem por objetivo verificar eventual falta de 

proteção no acesso de dados pessoais listados na base de dados do aplicativo VIO, da SERPRO. 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 

elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 

institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo colher elementos e informações para verificar eventual falta de proteção no acesso de 

dados pessoais listados na base de dados do aplicativo VIO, da SERPRO. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o n.º 

1.34.001.000044/2019-12, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 

b) a comunicação, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

os fins dos artigos 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil, nos termos do 

Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

c) a designação da servidora Gracielle David Damásio, Assessora, para fins de auxiliar na instrução do presente IC; 

d) aguardar a resposta do ofício nº 6475/2019; 

e) Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

LISIANE BRAECHER 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00020877-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

Designa a Procuradora Regional da República Gicelma Santos do Nascimento 

para responder pelos feitos urgentes do 3º Ofício de Tutela Coletiva da 

Procuradoria da República em Sergipe, no dia 28 de maio de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE, no exercício das atribuições previstas pelo 

art. 33, II, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar a Procuradora Regional da República GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO para responder pelos feitos urgentes 

do 3º Ofício de Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Sergipe, no dia 28 de maio de 2019, em razão do afastamento do titular, o Procurador 

da República RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA, para gozo de folga compensatória de plantão. 

Parágrafo único. Consideram-se urgentes os feitos judiciais de processos penais na fase do art. 402 ou 403, § 3º do CPP ou outros 

feitos de qualquer natureza cujo prazo para manifestação seja de natureza peremptória. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00020553-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO). Procedimento 

Preparatório nº 1.35.000.001437/2018-27. Assunto: APURAR SUPOSTA 

VENDA IRREGULAR (OU ALUGUEL) DE MORADIAS NO 

EMPREENDIMENTO JAIME NORBERTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA, LOCALIZADO NO BAIRRO PORTO 

DANTAS, EM ARACAJU/SE 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 2º Ofício do 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII "d", 

da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, "a", da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 

dezembro de 2007: 

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 
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Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), em seu artigo 6º, inciso VII, "d", dispõe 

ser função institucional do Órgão Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses individuais 

indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 

Considerando que legalidade, moralidade e eficiência foram elevados à condição de princípios da Administração Pública pelo caput 

do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando que a Lei 8.429/92 dispõe ser ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições; 

Considerando as informações contidas no Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001437/2018-27, instaurado a partir da 

representação do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã, na qual relata possível comercialização de unidades habitacionais, no âmbito 

do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Considerando que as informações colacionadas até o momento são suficientes à instauração de inquérito civil, nos termos do art. 2º, 

inciso II e §4º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, e do art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 

106 do CSMPF, de 06/04/2010); 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

Registro e autuação da presente Portaria junto com o procedimento preparatório nº 1.35.000.001437/2018-27 pelo Setor Extrajudicial 

(SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como Inquérito Civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do MPF, registrando-se como seu objeto "APURAR SUPOSTA VENDA IRREGULAR (OU ALUGUEL) DE MORADIAS NO EMPREENDIMENTO 

JAIME NORBERTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, LOCALIZADO NO BAIRRO PORTO DANTAS, EM 

ARACAJU/SE"; 

Nomeação da servidora Alessandra Cavalcante Vasconcellos, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Administração, nos termos do 

art. 4º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 

06/04/2010), para funcionar como Secretária, a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores em exercício no 2º Ofício do Combate 

à Corrupção, sendo desnecessária a colheita de termo de compromisso; 

Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais por meio do Sistema 

Único, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 

Resolução nº 87 CSMPF). 

A fixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o Setor Extrajudicial 

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

transcurso. 

Reitere-se o ofício expedido à Caixa Econômica Federal para apurar o eventual desvio de finalidade na utilização dos imóveis do 

Minha Casa Minha Vida. 

 

HEITOR ALVES SOARES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00020913-2019| 

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

Inquérito Civil n. 1.35.000.000367/2017-17 

 

O presente procedimento foi instaurado a partir da reclamação formulada pela Sra. Ana Paula Santana Silva Figueiredo, em 

julho/2016, através da Ouvidoria do Ministério Público Estadual, para apurar as noticiadas irregularidades, consistentes na falta de infraestrutura 

(saneamento e pavimentação) do Loteamento Pantanal, localizado no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju-Sergipe. 

Atendendo solicitação do Ministério Público Estadual, a SPU-SE afirmou que a área se encontrava dentro dos limites da LPM, 

processo n. 10586.000098/99-83, homologado em 26 de novembro de 2002, caracterizando-se como acrescido de marinha, além de destacar que a referida 

área é alvo da Ação Civil Pública n. 0004976-31.2013.4.05.8500 (fls. 19-20). 

Em seguida, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente-SEMA apresentou o Relatório de Fiscalização Ambiental n. 994/2016 e o 

Mapa Geoambiental, acerca do Loteamento Pantanal, localizado na Rua 336, entre os bairros São Conrado e Inácio Barbosa , informando que havia 

danos ambientais na área, como despejo de efluentes sem tratamento no rio Poxim, ocupação irregular em áreas de preservação permanente e disposição 

irregular de resíduos sólidos, situação essa que representava um risco à saúde e bem-estar das famílias ali residentes(fls.22-27). 

Observada a informação da SPU-SE, em se tratando de terreno acrescido de marinha, foi promovido o declínio de atribuição do feito 

(29-31), com a posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal (fls. 46-48), tendo o caso sido distribuído a este ofício. 

Foram acostados aos autos documentos que evidenciam o andamento processual da referida Ação Civil Pública, com o deferimento 

e cumprimento da liminar requerida (fls. 49-73). 

Em reunião realizada no dia 09/05/2017, informou a denunciante que resolveu se manifestar porque, apesar da liberação de recursos 

para a infraestrutura do Loteamento Pantanal, os únicos serviços executados foram a colocação de manilhas, a construção de um cais para os pescadores 

e a pavimentação de vinte por cento de uma rua. Além disso, afirmou que a denúncia não visa à situação do meio ambiente, mas apenas à execução da 

obra que deveria ter sido feita no Loteamento Pantanal. Por fim, a Sra. Ana Paula foi informada que está em andamento na Justiça Federal a Ação Civil 

Pública n. 0004976-32.2013.4.05.8500, relativa à urbanização do Loteamento Pantanal, e que houve problemas na execução de seus serviços (fls. 77). 

Em reunião realizada no dia 14/02/2019, a EMURB afirmou que a obra estava praticamente finalizada, com a instalação da 

pavimentação, em sua maioria de asfalto; que toda a parte de drenagem e esgoto estava implantada e em funcionamento e que apenas a região conhecida 

como “Beco do Rato” era a parte crítica da Invasão Pantanal e onde ainda não foram realizadas as obras, em razão, também, da judicialização da questão. 
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Por fim, foi concedido o prazo de 15 dias para apresentação de relatório sobre a situação das obras, informando, também, a situação da Rua Ivo Gomes 

(fls. 98), o qual foi acostado aos autos em 14/03/2019 (fls 99-120). 

No dia 23/05/2019, compareceu a denunciante para ter ciência do relatório da EMURB, ocasião em que afirmou concordar com a 

manifestação daquela empresa pública, referente à execução dos serviços de esgoto, rede pluvial e o asfalto na área, de modo que o problema já fora sido 

solucionado. 

Ante o exposto, estando evidenciado que os serviços reclamados já foram efetivados pela EMURB, não havendo outras medidas a 

adotar, promovo o arquivamento deste inquérito civil. 

Dê-se ciência à denunciante e à EMURB e providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério 

Público Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

Em seguida, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame 

desta promoção, na forma do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República  
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