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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00321261-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Dispensar do encardo de Corregedor Auxiliar da Corregedoria do Ministério 

Público Federal. 

 

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

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo art. 3º, V do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, de 
3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Dispensar, a pedido, o Procurador Regional da República CELSO DE ALBUQUERQUE SILVA do encargo de Corregedor 
Auxiliar da Corregedoria do Ministério Público Federal do Ofício da Corregedoria do Ministério Público Federal no biênio 2018-2019. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

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

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00323356-2019| 

PORTARIA Nº 42, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Define data para a realização das atividades de Correição Ordinária na 

Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 

 

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

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 

de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Conduzir os trabalhos de correição ordinária na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, a realizar-se nos dias 8 e 9 

do mês de agosto de 2019, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no 

exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, 

com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 



DMPF-e Nº 127/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 8 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 9 de julho de 2019 2 

 

 

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. 

 

Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

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

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 

 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00323510-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 75/93, artigo 62, incisos I e II; na Resolução 

CNMP nº 174/17, artigo 8º, inciso IV, e artigo 9º; e na Resolução CSMPF nº 166/16, artigo 16; 

CONSIDERANDO que a 7ª CCR definiu como temas prioritários para o biênio 2018-2020, deliberados na 40ª Sessão Ordinária de 

Coordenação, realizada em 14 de agosto de 2018, a prevenção e combate à tortura no sistema prisional e na atividade policial, bem como à improbidade 
e corrupção policiais. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação com o objetivo de acompanhar o cumprimento pelo Brasil da 

sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 16 de fevereiro de 2017, no caso Favela Nova Brasília. 

Para tanto, determino: 

a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 

b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 

c) dispensar a distribuição por tratar-se de acompanhamento de atividades de cunho executivo da Coordenação da Câmara, nos termos 

do artigo 16 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 

 

DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00033473-2019| 

PORTARIA Nº 71, DE 8 DE JULHO 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 n. 30/2019, recebido em 8 de 
julho de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Promotores(as) de Justiça a 
seguir nominados(as): 

1. MÁRCIO FERREIRA FERNANDES para atuar perante a 112ª Promotoria Eleitoral – Miracema / Laje do Muriaé, no período de 

08 a 26 de julho de 2019, em razão das férias do Promotor de Justiça titular; 

2. PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM para atuar perante a 27ª Promotoria Eleitoral – Nova Iguaçu, no período de 15 a 26 de 
julho de 2019, em razão das férias da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições; e 

3.  FLÁVIA MARIA DE MOURA MACHADO para atuar perante a 36ª Promotoria Eleitoral – São Gonçalo, no período de 15 a 26 
de julho de 2019, em razão das férias da Promotora de Justiça titular. 

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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00016926-2019| 

RECOMENDAÇÃO N° 2, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.11.000.000189/2018-39. RECOMENDA à Prefeitura 

de Maceió/AL que proceda, em 30 (dias), à instauração de procedimento 

administrativo voltado ao ressarcimento de valores transferidos à unidade escolar 

Neide Freitas França em decorrência do PNAE (anos de 2011 e 2015), cuja 

aplicação regular não tenha restado comprovada. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições 

institucionais e legais, em especial aquelas previstas no artigo 6º, VII, “a”, “b” e “d” da Lei Complementar nº. 75/93: 

Considerando ser função do Ministério Público, prevista no artigo 129 da Constituição Federal, “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” e 
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“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 competir 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, fixando prazo para a adoção das providências 

cabíveis”, consoante o disposto no artigo 6º inciso XX da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que em Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único, determina que “Prestará contas qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 

ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”; 

Considerando que, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União “o ônus de comprovar a regularidade integral na aplicação 

dos recursos públicos compete ao gestor. Os documentos apresentados com vistas a demonstrar o bom emprego dos valores públicos devem comprovar 

que esses recursos foram efetivamente utilizados no objeto pactuado (nexo de causalidade), de acordo com os normativos legais e regulamentares 

vigentes”; 

Considerando que a aplicação conjunta dos arts. 11, VI e 12, III, da Lei nº 8.429/92 implica obrigação de ressarcimento integral do 

dano ao agente público que deixe de prestar contas quando obrigado a fazê-lo; 

Considerando que o art. 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro autoriza, em esfera administrativa, a imposição de 

compensação por prejuízos anormais resultantes da conduta dos envolvidos; 

Considerando que o art. 59 do Estatuto dos Servidores Públicos de Maceió prescreve que “As reposições e indenizações ao erário 

serão descontadas em parcelas mensais não superiores à décima parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.” 

RESOLVE RECOMENDAR à Prefeitura de Maceió/AL que, em 30 (trinta) dias, proceda à abertura de procedimento administrativo 

voltado à promoção de desconto, parcelado e proporcional, na remuneração percebida pelo servidor aposentado ODEVAL ANTERO DE LIMA (CPF: 

133.514.604-06), dos valores transferidos pelo PNAE à unidade escolar Neide Freitas França, nos anos de 2011 e 2015, cuja aplicação regular reste 

pendente de comprovação. 

Oficie-se, com urgência, à Prefeitura de Maceió para ciência e manifestação acerca do acatamento ou não da presente recomendação, 

no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando as respectivas razões em caso de não acatamento. 

Anexe ao expediente supracitado cópias integrais do presente Inquérito Civil. 

Dê-se publicação oficial, com encaminhamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para ciência. Outrossim, publique-se no portal 

eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

MARCIAL DUARTE COÊLHO 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00046098-2019| 

PORTARIA Nº 218, DE 4 DE JULHO 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 

3883/2019, exarado pelo Exmº Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá, e acolhido por unanimidade na deliberação da 2ª 
CCR, Sessão nº 744ª, de 24 de junho de 2019, resolve: 

Art. 1º. Designar a Procuradora da República CAROLINE ROCHA QUEIROZ VILLAS-BOAS, lotada na PR-BA 2º OFÍCIO, para 

oficiar nos autos nº SPF/BA-00029/2018-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 na Bahia. 

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

 

FÁBIO CONRADO LOULA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00005678-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

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 recursos do Brasil Profissionalizado são repassados para os estados por meio de Termos de Compromissos - 

desde que o programa passou a fazer parte do Plano de Ações Articuladas (PAR) - para construção, reforma e modernização de escolas técnicas, 

estruturação de laboratórios, além do financiamento de recursos pedagógicos e de formação e qualificação dos profissionais da educação; 

g) Considerando os fatos noticiados nos autos da NF nº. 1.14.007.000382/2019-89; 
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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: "Apurar notícia de atraso no pagamento das Bolsas destinadas às Equipes Técnicas, Coordenadores e Supervisores contratados pelo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC) - Brasil Profissionalizado, locados no município de Barra do Choça/BA, no ano de 2019". 

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 --- 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) expeça-se ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, responsáveis pela gestão do PRONATEC, dando-lhes ciência acerca dos fatos representados, bem como 

solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das providências porventura adotadas visando a regularização do pagamento dos Bolsistas 

contratados no município de Barra do Choça/BA. Deverá acompanhar o ofício cópia da representação de fls. 02/03. 

 

ANDRE SAMPAIO VIANA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00003304-2019| 

PORTARIA Nº 23, DE 14 DE JUNHO DE 2019 

 

NF n. 1.14.003.000089/2019-51 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, segundo a qual a Fazenda Guararapes, localizada em Santa Rita de Cássia, 

desapropriada para fins de reforma agrária pelo INCRA, encontra-se ocupada por pretendentes a beneficiários do programa, que os lotes não estão 

demarcados e que há conflitos possessórios resultantes da falta de demarcação e regulação do uso da terra; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal, apresentam indícios de ilicitude e 

demandam investigação; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto “Apurar omissão do 

INCRA na implantação do Assentamento na Fazenda Guararapes, localizada em Santa Rita de Cássia/BA ". 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00003300-2019| 

PORTARIA Nº 24, DE 14 DE JUNHO DE 2019 

 

NF n. 1.14.003.000094/2019-64 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, segundo a qual há conflitos fundiários na região e o registro da FLONA 

de Cristópolis permanece em bancos de dados públicos e particulares, mesmo com o cancelamento da transferência do imóvel para o IBAMA; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal, apresentam indícios de ilicitude e 

demandam investigação e providências; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto “Esclarecer a situação 

atual da FLONA de Cristópolis nos sistemas fundiários e ambientais, com vistas à corrigir os registros existentes, evitando novos problemas para órgãos 

públicos e particulares, tendo em vista o resultado do processo n. 2004.34.00.014180-9, que tramitou na seção judiciária do Distrito Federal e culminou 

com um acordo entre IBAMA e CARBOFLIX para cancelamento da transferência do imóvel destinado à FLONA, com cancelamento de todos créditos 

florestais obtidos pela empresa.". 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00036359-2019| 

PORTARIA Nº 146, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto também no Art. 7º da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou a Notícia de Fato - NF n° 1.15.000.000778/2019-59, nesta 

Procuradoria da República com o objetivo de apurar possível cometimento de atos de improbidade administrativa cometidos pelos senhores Aécio de 

Barba Vasconcelos, Virgínia Gláucia Melo de Borba, José Armando Silva Gondim, Felizardo de Nóbrega Machado, Renan Pimentel Tavares de Menezes, 

Edineide Tavares Menezes, Louise Anne Vale Bedê e Edneide Lourenço Pereira, em virtude de utilização ilícita de recursos públicos oriundos da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos e do Banco do Brasil destinados à CBFS, na forma de patrocínio. Convênio 441/2007 (SIAM 609021). FIFA - 2008. 

Relatório de Demandas Externas nº 00208.000292/2008-10 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento da citada Notícia de Fato já expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para o qual 

distribuído; 

2. Requisitar informações à CBFS sobre os fatos, no prazo de 10 (dez) dias; 

3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 

7º, §2º, I, da Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 
 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00053027-2019| 

PORTARIA Nº 184, DE 19 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 

da Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea “b”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o teor dos autos do Procedimento sob o nº. 1.16.000.002764/2018-51, instaurado para apurar suposta 

irregularidade consistente na ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS envolvendo servidor do GDF que exerce cargo no Conselho Federal de 

Administração; 

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; 

DETERMINA: 

1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 

2. a publicação desta Portaria, como de praxe; 

3. a verificação do decurso do prazo de 1 ano. 

Publique-se e registre-se. 
 

ANNA CAROLINA RESENDE MAIA GARCIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00052896-2019| 

PORTARIA Nº 192, DE 2 DE JULHO DE 2019 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002501/2018-42 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, art. 5º e art. 6º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o quanto consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002501/2018-42, instaurado a partir de 

ofício da Receita Federal que encaminhou cópia do Processo Administrativo Disciplinar nº 17276.720020/2016-39, tendo em vista que a Comissão de 

Inquérito propôs a aplicação da penalidade de demissão ao ex-servidor ALMERON GOMES DE SOUZA, agente administrativo da Receita Federal do 

Brasil, Matrícula nº 0442139. (fls. 2 do arquivo digital); 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do procedimento encontra-se expirado. 

DETERMINA: 

i. a conversão do presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil; 

ii. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por qualquer meio 

hábil; e 

iii. a verificação do decurso do prazo de 1 ano, a contar desta data. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 

Procurador da República 

(Em substituição) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-ITB-GO-00001399-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 27 DE JUNHO DE 2019 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal; nos 

arts. 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução Nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, as quais 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação 

(art. 6º c/c 196, ambos da CF); 

CONSIDERANDO o não cumprimento da Recomendação nº 15, de 06 de julho de 2011, em sua integralidade, especialmente quanto 

aos itens 7.3 e 7.4, pelo Município de Vicentinópolis/GO; 

CONSIDERANDO necessidade de acompanhamento do cumprimento da referida manifestação por parte da municipalidade, 

esgotando-se as diligências quanto a apurar eventuais ações e omissões ilícitas do Município de Vicentinópolis quanto ao cumprimento do Programa 

Saúde da Família; 

CONSIDERANDO a homologação da promoção de arquivamento do Inquérito Civil 1.18.000.001599/2015-01 pelo Núcleo de Apoio 

Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, com o objetivo de acompanhar o 

cumprimento dos itens 7.2, 7.3 e 7.4 da Recomendação nº 15/2011 – Publicidade da relação de profissionais de saúde componentes das equipes de saúde 

de família, com respectivos locais e horários de trabalho no Município de Vicentinópolis/GO. 

Para tanto, determina-se: 

a) o registro da presente Portaria, e a comunicação da instauração do presente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

b) providenciem-se as anotações necessárias quanto ao prazo de 01 (um) ano para conclusão do procedimento; 

Cumpra-se. Publique-se. 

 

ANA PAULA FONSECA DE GÓES ARAÚJO 

Procuradora Da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-ITB-GO-00001407-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA QUE ESTA SUBSCREVE, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal; nos 

arts. 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução Nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, entidade integrante da Administração Pública Federal 

indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função reguladora das telecomunicações, compete, 

dentre outras atribuições, adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações 

brasileiras, especialmente celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando 

intervenções (art. 8º, caput, da Lei Federal nº 9.472/97 c/c 1º e 16, VII, Anexo I, do Decreto nº 2.338/97); 

CONSIDERANDO a atuação da ANATEL ante a cessão irregular do uso da outorga do Canal 15 pelo Município de Itumbiara/GO 

para a TVRios, no qual este também veicula propagandas e programas locais em desacordo com a legislação vigente; 

CONSIDERANDO a aplicação da pena de multa resultante do processo administrativo nº 53900.076854/2015, 

CONSIDERANDO a homologação da promoção de arquivamento do Inquérito Civil 1.18.000.002115/2015-33 pela 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, com o objetivo de acompanhar e 

fiscalizar a exploração clandestina de serviços de telecomunicações pelo canal televisivo TV RIOS. 

Para tanto, determina-se: 

a) o registro da presente Portaria, e a comunicação da instauração do presente à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 

b) providenciem-se as anotações necessárias quanto ao prazo de 01 (um) ano para conclusão das investigações; 

Cumpra-se. Publique-se. 

 

ANA PAULA FONSECA DE GÓES ARAÚJO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00019218-2019| 

PORTARIA N° 73, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2274/2019-PGJ, de 

1º.07.2019; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício n. 0379/2019/07PJ/CBA, de 26 e junho de 2019, da lavra da Exma. Promotora Eleitoral Ludmila 

de Paula Castro Silva, que traz sua renúncia, a partir de 03 de julho de 2019, da designação para atuar como Promotora Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral de 

Mato Grosso do Sul, em virtude do deferimento do pedido de licença integral para frequentar o curso de Doutorado Interinstitucional da Universidade 

de São Paulo pelo período de 01 ano;  

RESOLVE: 

Designar o Promotor de Justiça MARCOS MARTINS DE BRITO para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor 

Eleitoral perante a 7ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, pelo período de dois anos, a partir de 03.07.2019; e revogar, a partir da referida data, a 

Portaria PRE/MS n. 101/2017, de 18.10.2017, publicada no DMPF-e N. 198/2017 - EXTRAJUDICIAL, pág. 27, de 19.10.2017, que designou a 

Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva. 
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Os efeitos desta Portaria retroagem à data de inicio do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Sr. Promotor Eleitoral designado como Titular. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00004041-2019| 

PORTARIA N° 2, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.22.001.000148/2019-30 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com base no que preceituam o art. 

129 da Constituição da República de 1988, o art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o art. 9º da Resolução nº 174, de 

4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 174/2017 - CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da 

atividade-fim destinado, entre outras finalidades, a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e embasar outras 

atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO o lançamento de ação coordenada da PFDC, NAOPs, PRDCs e PDCs para verificação do cumprimento do piso 

salarial do magistério público da educação básica, a qual engloba a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de nove anos e o ensino médio; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as providências que devem ser adotadas pela secretaria estadual e pelas secretarias 

municipais de educação nos municípios de abrangência desta Procuradoria da República no município de Juiz de Fora no que se refere ao cumprimento 

do referido piso salarial 

RESOLVE instaurar o presente procedimento administrativo, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria, assinalando como objeto do procedimento administrativo: Acompanhar as providências 

que serão adotadas pela secretaria estadual e pelas secretarias municipais de educação nos municípios de abrangência desta Procuradoria da República 

no município de Juiz de Fora para cumprimento do piso salarial do magistério público da educação básica. 

2. Seja encaminhada cópia desta portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para conhecimento, inclusão na sua base 

de dados e publicação; 

Como providência instrutória, determino, após autuação: 

a) Expedição de ofício à Secretaria Estadual de Educação para que informe se a remuneração dos profissionais do magistério público 

da educação básica está em conformidade com o que estabelece a Lei 11.738/2008 e, em caso de não cumprimento, quais as providências que estão sendo 

adotadas; 

b) A expedição de ofícios às Secretarias de Educação dos municípios da área de atribuição desta PRM em Juiz de Fora para que 

informem se a remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica está em conformidade com o que estabelece a Lei 11.738/2008 

e, em caso de não cumprimento, quais as providências que estão endo adotadas; 

c) A expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que informe se, em relação ao Estado de Minas 

Gerais e aos municípios da área de atribuição desta PRM em Juiz de Fora/MG há complementação do FUNDEB para cumprimento do piso salarial dos 

profissionais do magistério público da educação básica; 

Em conformidade com o art. 11 da Resolução n° 174/2017 – CNMP, fica estabelecido o prazo inicial de 1 (um) ano para conclusão 

do presente procedimento administrativo. 

 

ZANI CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00006989-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 8 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO o rol de atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República ao Ministério Público, 

incumbido de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, e de promover 

as medidas necessárias a sua garantia; 

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

c) CONSIDERANDO os fatos constantes do documento nº. PRM-ATM-PA-00004735/2019; 

d) CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 

4º, §4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 

apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 

i) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP; 

 

ADRIANO AUGUSTO LANNA DE OLIVEIRA 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00006963-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e CONSIDERANDO: 

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

b) a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) o Inquérito Civil nº 1.23.003.000833/2008-56, instaurado com a finalidade de apurar irregularidades encontradas em áreas 

prioritárias ANAPU, conforme dados obtidos a partir do relatório de ações Anapu, exercício 2003/2005, incluído no processo 54100.002349/00-97 da 

SR-01/T, Lote 131, Gleba Belo Monte, PDS Virola Jatobá. 

d) a Recomendação n° 02/2019 (PRM/ATM/GAB4) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sugerindo a 

realização do Laudo Agronômico de Fiscalização (LAF) para a criação de assentamento, apontando a capacidade e estudo de geração de renda das 

famílias beneficiadas no tocante à área do Lote 131 da Gleba Belo Monte, em Anapu/PA; 

e) considerando o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em vista a 

necessidade de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o acompanhamento 

de e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, destinado a 

"fiscalizar o cumprimento da Recomendação nº 02/2019 e a atuação do INCRA no tocante à destinação do Lote 131 (Gleba Belo Monte, PDS Virola 

Jatobá) à reforma agrária, visando promover o direito fundamental à moradia digna”, pelo que se determina após os registros de praxe: 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 

2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 

 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00004345-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

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 1.24.001.000223/2018-

15, instaurado a partir de Representação do Município de Soledade-PB em face do ex-gestor Sr. José Ivanildo Barros Gouveia (2005-2008 e 2009-2012), 

em razão da não apresentação da documentação necessária para comprovação dos fatos referentes ao Programa Brasil Alfabetizado, nos anos de 2010 e 

2011. 

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 5ª 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 949/2019/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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00027763-2019| 

PORTARIA Nº 129, DE 8 DE JULHO DE 2019 

 

Referência: Notícia de Fato n.º 1.24.000.000634/2019-93 
 

O Procurador da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira, lotado na Procuradoria da República no Estado da Paraíba, 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, II, da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial acima identificado em Inquérito Civil – IC, no 

intuito de apurar a paralisação das obras correspondentes ao Termo de Cooperação e Parceria firmado entre a CEF e a Entidade Organizadora CISVALE 

- Centro de Inclusão Social do Vale do Paraíba, na esfera do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, que tinha por escopo a construção de 41 

unidades habitacionais no Município de Caldas Brandão/PB. 

Após o registro da portaria, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

1) Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

2) Cumpra-se o despacho n.º 8223/2019 - MPF/PR/PB/; 

3) 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. 
 

ANTONIO EDILIO MAGALHAES TEIXEIRA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00001764-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 5 DE JULHO DE 2019 
 

Instaura Inquérito Civil, por conversão, para apurar as condições de acessibilidade 

na unidade física da Procuradoria Seccional da União em Cascavel, bem como 

instar a União a adotar medidas necessárias à regularização. 
 

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

em especial o art. 129, II e III, da CF/88 e art. 38, I, da LC nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública direta de qualquer dos Poderes da União deve observar os princípios constitucionais 

de regência dispostos no art. 37, caput, da CF/88, em especial a legalidade e a eficiência; 

CONSIDERANDO a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação civil pública em face da União, por 

condutas comissivas ou omissivas da Procuradoria Seccional da União em Cascavel, de acordo com o art. 109, I, da CF/88; 

CONSIDERANDO que o dever de prover acessibilidade nas repartições públicas decorre de compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil, como a Convenção de Nova York, aprovada conforme o rito do § 3º do art. 5º da CF/88, internalizada pelo Decreto nº 6.949/2009; 

CONSIDERANDO a iminente expiração improrrogável do prazo de tramitação do procedimento preparatório originário e a 

necessidade de continuidade das diligências; 

DETERMINO: 

I - converta-se o presente em Inquérito Civil, cujo objeto consta em epígrafe, na forma do art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 

87/2006; 

II - expeça ofício à Procuradoria Seccional da União em Cascavel, solicitando novas informações acerca da aventada mudança das 

instalações, prevista para julho de corrente ano, conforme consta na última comunicação recebida daquele órgão; 

III - encaminhe-se cópia da presente para publicação. 
 

WALTER JOSÉ MATIAS JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00004606-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

NF nº 1.26.002.000045/2019-11. Instaurar Inquérito Civil para apurar possíveis 

atos de improbidade perpetrados, em tese, pela Sra. SANDRA LÚCIA FREIRE 

ARAGÃO - ex-Prefeita de Tacaimbó/PE, em razão da ausência de repasse de 

valores referentes a empréstimos consignados realizados com a Caixa Econômica 

Federal (convênio nº 25694). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

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

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal 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 a 5ª CCR deliberou pela não homologação do declínio, com o retorno dos autos à origem; 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação do presente procedimento já se esgotou; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em Inquérito Civil destinado à investigação dos fatos acima mencionados, 

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

Por fim, determino à Secretaria que promova consulta aos autos da ação penal nº 0807608-33.2018.4.05.8302 e junte a decisão nele 

proferida ao presente procedimento. 

Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00004607-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 28 DE JUNHO DE 2019 
 

NF nº 1.26.002.000141/2019-69. Instaurar Inquérito Civil para apurar supostas 

irregularidades  na contratação/fiscalização de empresas prestadoras de serviços 

terceirizados (SAAG, MATRIZ e VIA ÁPIA), no âmbito do Município de 

Surubim/PE. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal 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 a existência da notícia de fato em epígrafe e os termos do antecedente despacho; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil destinado à investigação dos fatos acima mencionados, 

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

Deve ser cumprida, nesse sentido, a seguinte diligência: 

- Oficie-se ao Município de Surubim/PE, para que envie, no prazo de 20 (vinte) dias, cópia integral dos Processos Licitatórios que 

embasaram os Contratos de Prestação de Serviços firmados com as empresas SAAG SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA 

(CNPJ 06.257.346/0001-59), MATRIX SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (04.208.067/0001-77) e VIA ÁPIA - 

ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ 09.615.032/0001-76, como também cópia dos contratos e de todos os processos de pagamentos 

realizados às respectivas contratadas. 

Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

 Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014315-2019| 

PORTARIA Nº 87, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 668/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES SALES para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar perante os Juízos 

da 22ª Zona Eleitoral - Corrente e 26ª Zona Eleitoral - Parnaguá, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça GILVÂNIA ALVES VIANA, no 

período de 01 a 30 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014316-2019| 

PORTARIA Nº 88, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 
Ofício PGJ nº 668/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar a Promotora de Justiça ANTÔNIA BARBOSA DE SOUSA MELO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 63ª Zona Eleitoral - Teresina, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça MARIA DO AMPARO DE SOUSA, no período de 
01 a 30 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014317-2019| 

PORTARIA Nº 89, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 
Ofício PGJ nº 668/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Regeneração, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça VALESCA CALAND NORONHA, no período 
de 01 a 30 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014318-2019| 

PORTARIA Nº 90, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 668/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar a Promotora de Justiça ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA para, sem prejuízo de suas atribuições, 

oficiar perante o Juízo da 97ª Zona Eleitoral - Teresina, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça RAQUEL DO SOCORRO MACEDO 

GALVÃO, no período de 01 a 30 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014319-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 668/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR para, sem prejuízo de suas atribuições, 

oficiar perante o Juízo da 10ª Zona Eleitoral - Picos, enquanto durarem as férias do Promotor de Justiça ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA, 

no período de 01 a 30 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014320-2019| 

PORTARIA Nº 92, DE 4 DE JULHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 668/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR para, sem prejuízo de suas 

atribuições, oficiar perante o Juízo da 25ª Zona Eleitoral - Jerumenha, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça ANA SOBREIRA BOTELHO, 

no período de 12 a 31 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00063888-2019| 

PORTARIA Nº 767, DE 8 DE JULHO DE 2019 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 680/2019 para interromper as férias do Procurador da 

República RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS no período de 09 a 

13 de julho de 2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República RAFAEL ANTONIO BARETTO DOS SANTOS solicitou interrupção de 

férias - anteriormente marcadas para o período de 24 de junho a 13 de julho de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 680/2019, publicada no DMPF-e 112 - 

Extrajudicial de 17 de junho de 2019, Página 31) - no período de 09 a 13 de julho de 2019, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 680/2019 para interromper as férias do Procurador da República RAFAEL ANTONIO BARETTO 

DOS SANTOS no  período de 09 a 13 de julho de 2019. 

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

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00063940-2019| 

PORTARIA Nº 769, DE 8 DE JULHO DE 2019 
 

Dispõe sobre férias do Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS 

SANTOS no período de 16 a 20 de setembro de 2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS solicitou fruição de férias 

no período de 16 a 20 de setembro de 2019, resolve: 
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Art. 1º Excluir o Procurador da República RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS, no período de 16 a 20 de setembro de 

2019, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

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

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00063827-2019| 

PORTARIA Nº 208, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório 1.30.001.003733/2018-39 

 

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

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “h”; II, “b”; III, “b”, V, 

“b”; 6o, VII, “a”, “b”, e XIV, “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, nas leis nº 7.347/85 e nº 8429/92; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 

ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses cuja defesa incumba ao Ministério Público; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 

art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

patrimônio público federal, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação sigilosa, com o objetivo de apurar 

suposto ingresso irregular da aluna Sabrina Fernandes Campos Hausmann, pelo SISU de 2017.2, no curso de Medicina; 

CONSIDERANDO que segundo a manifestação recebida a estudante teria utilizado informações falsas a fim de matricular-se na 

modalidade de cota destinada a pessoas pretas, pardas ou indígenas, com renda inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado o ensino médio em 

escolas públicas; 

CONSIDERANDO termo de depoimento de Jonathan Anderson Campos Hausmann, em 24/06/2019, restando ainda as necessárias 

oitivas de Mayara Pereira da Silva (cunhada), Ivani Fernandes Campos Hausmann (mãe) e Laudiceia Fernandes Campos (avó), estas duas últimas 

intimadas através de ofícios para o dia 12/07/2019; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de investigar a 

apresentação de supostas inverdades no ato de matrícula por Sabrina Fernandes Campos Hausmann, com intuito de enquadramento na renda mínima 

exigida pela Universidade. 

 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 

 Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-RSD-RJ-00004455-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.30.008.000028/2018-10. Ao Exmo. Sr. RAIMUNDO DE 

SOUZA. Prefeito do Município de Quatis/RJ. À Ilma. Sra. ALESSANDRA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA. Secretária Municipal de Educação de Quatis/RJ 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República no Município de Resende – RJ, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 5º e 

6º da Lei Complementar Federal nº 75/1993, e 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme garante o artigo 127 da CRFB/88; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 129, II, da CRFB/88, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo 

respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo as medidas necessárias à sua 

garantia; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 

Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 

ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na idade 

própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que o artigo 206 da CRFB/88 garante que o ensino será ministrado com a observância de princípios, 

constitucionalmente assegurados, do qual se destaca o princípio da garantia do padrão de qualidade, firmado no inciso VII; 

CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e 

permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I da CRFB/88, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 

ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais; 

CONSIDERANDO que no âmbito do 1º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Resende/RJ tramita o Inquérito 

Civil nº 1.30.008.000028/2018-10, instaurado com o objetivo de apurar eventuais deficiências ou irregularidades referentes à Execução do PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola) nas unidades públicas de ensino existentes no Município de Quatis; 

CONSIDERANDO que o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa do Governo Federal que tem por finalidade 

prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, 

com consequente elevação do desempenho escolar, além de visar também fortalecer a participação social e a autogestão escolar; 
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CONSIDERANDO que, no curso das apurações, verificou-se que a Escola Quilombola de Santana e a Escola Municipal Benta 

Pereira, escolas municipais de Quatis/RJ, enfrentam dificuldades na implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), uma vez que as 

referidas instituições de ensino ainda não dispõem de CNPJ, requisito necessário para a regularização das suas respectivas Unidades Executoras; 

CONSIDERANDO que, segundo informações colhidas junto à Secretaria Municipal de Educação de Quatis, a demora no cadastro 

do CNPJ das Unidades Executoras das referidas escolas decorre da necessidade de atualização de seus membros; 

CONSIDERANDO que a ausência da regularização das referidas Unidades Executoras tem privado as respectivas comunidades 

escolares dos benefícios decorrentes da inclusão no mencionado programa federal; 

CONSIDERANDO que a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) pode ser realizada online1, por meio do serviço 

“Abra sua pessoa jurídica” no Portal REDESIM; 

CONSIDERANDO, enfim, ser atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL expedir recomendações, visando à melhoria dos 

serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção 

das providências cabíveis, consoante o disposto no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, RECOMENDAR ao EXMO. SR. PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RESENDE e à ILMA. SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO que adotem as providências cabíveis, objetivando: 

a) a regular constituição das Unidades Executoras da Escola Municipal Benta Pereira e da Escola Municipal Quilombola de Santana; b) a inscrição da 

Escola Municipal Benta Pereira e da Escola Municipal Quilombola de Santana no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); c) a adesão das referidas 

escolas ao programa, por meio do Sistema PDDEweb (https://www.fnde.gov.br/pdde). 

Com fulcro no artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar 75/93, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de informações sobre 

o cumprimento das recomendações, ou das justificativas para o não atendimento. 

 

IZABELLA MARINHO BRANT 

Procuradora da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00026732-2019| 

PORTARIA Nº 110, DE 8 DE JULHO 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 FELIPE VALENTE SIMAN para atuar, no período de 10/07/2019 a 11/07/2019, 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-URU-RS-00002654-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 4 DE JULHO DE 2019 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário, nos autos do 

Procedimento Preparatório nº 1.29.011.000193/2018-33: 

CONSIDERANDO que a 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 exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93; 

CONSIDERANDO possível ato de improbidade administrativa cometido por sargento do Exército Brasileiro; 

CONSIDERANDO que esgotou-se o prazo para tramitação deste expediente, na forma do artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 87/2010, havendo, contudo, a necessidade de prosseguir na instrução dos autos; 

  RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório - PP em Inquérito Civil - IC, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal - 5ª CCR/MPF, com o seguinte objeto: "Averiguar possível ato de improbidade administrativa cometida por 

sargento do Exército Brasileiro". 

  Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 
 

PEDRO MARTINS COSTA JAPPUR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00021762-2019| 

PORTARIA 17, DE 29 DE JANEIRO DE 2019 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da 

República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei 7.347/85. 

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

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

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

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar 75/1993); 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito social garantido constitucionalmente, sendo pertinente a todos e dever do Estado, 

obrigando este a garantir mediante políticas sócias e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 

CONSIDERANDO que a Carta Magna vigente garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de 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 (Art. 5º, inciso XXXIII, CF); 

CONSIDERANDO que o artigo 5º da Constituição Federa garante a todos, no inciso XXXIV, o direito de petição aos poderes públicos 

em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do pagamento de taxas, bem como a obtenção de certidões em 

repartições públicas, para defesa. 

CONSIDERANDO a Lei nº 121.527/11 assegura a qualquer interessado pedido de informações aos órgãos e entidades, por qualquer 

meio legítimo (artigo 10) e determina que seja concedido o acesso imediato à informação disponível (artigo 11). 

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 

intermédio do Sistema Único de Saúda – SUS. 

CONSIDERANDO que, conforme se depreende da representação apresentada nesta Procuradoria, há inúmeros casos de cidadãos 

usuários do Sistema Único de Saúde, que não são atendidos no serviço público solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão 

CONSIDERANDO a necessidade de averiguar a regularidade na alimentação do Banco de Preços de Medicamentos do Ministério 

da Saúde, por parte das secretarias municipais e a secretaria do Estado de Rondônia (SESAU). 

CONSIDERANDO o consubstanciado no Procedimento Preparatório 1.31.000.000945/2017-56 e que o prazo estipulado nas 

Resoluções 87/2006 do CSMPF e 23/2007 do CNMP já se esgotou, não tendo sido possível concluir as investigações encetadas; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, aproveitando-se os atos até então praticados; 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria do 1º Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR as seguintes diligências: 

1) Comunique-se a presente medida à 1ª CCR, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da 
Resolução 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

2) Cumpra-se, imediatamente, as diligências especificadas no despacho que segue anexa a esta. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00021931-2019| 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 8 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Administrativo nº 1.31.000.000928/2015-57 

 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar o cumprimento da condicionante de licença 

determinada em 9 de abril de 2013, referente à Licença de Instalação n. 886/2012. 

Em essência, o Procedimento Administrativo destina-se ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos 

e instituições e de políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenham o caráter 

de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico, e que não possui prazo para término das investigações 
(Tabelas unificadas instituídas conforme Resolução nº 63/2010-CNMP). 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato de oficiar em todos os 

processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos legis na Seção Judiciária de 

Rondônia, a atuação nas Turmas Recursais do Juizado Especial Federal de Rondônia e Acre, a cumulação na representação da 3ª e de parte da 4ª e da 6ª 
CCR, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível com a demanda. 

Dessa forma, em razão da proximidade do encerramento do prazo para conclusão das diligências nesse inquérito, prorrogo o prazo 

do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 11 da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017. 

Considerando as diligências até então empreendidas, bem como o despacho que determinou o sobrestamento do feito, aguarde-se o 

prazo indicado e, após, proceda-se o cumprimento da diligência determinada no despacho de 1/7/2019. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00017204-2019| 

PORTARIA Nº 73, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000023/2019-73, que tem por resumo: 

“Superlotação dos abrigos indígenas de Boa Vista e Pacaraima e consumo de drogas pelos abrigados. Etnias Warao e E’ñepá”; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

f) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

g) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000023/2019-73 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários. 

Cumpra-se a diligência fixada no despacho PR-RR-00016108/2019. 

Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00030057-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/1993 e na Resolução n. 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 

para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garantiu, aos trabalhadores rurais e urbanos, o direito ao piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho (art. 6º, V); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal arrola, como princípios educacionais, a valorização dos profissionais da educação 

escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, e 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 205, incisos V e VIII); 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) estabelece como um dos princípios 
do ensino a valorização do profissional da educação escolar (art. 3º, X); 

 CONSIDERANDO que a LDB preconiza que os sistema de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, piso salarial profissional (art. 67, III); 

CONSIDERANDO que a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, estabeleceu, como meta, a 

valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médios aos demais profissionais 
com escolaridade equivalente, até 2014; 

CONSIDERANDO que essa mesma Lei 13.005 projeta, para até 2016, a existência de planos de carreira para os profissionais da 

educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do VIII do art. 206 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, desde janeiro de 2019, o Ministério da Educação definiu um reajuste de 4,17%, passando o piso salarial dos 

professores para R$ 2.557,74 e que não há uma política nacional do Ministério da Educação de controle e divulgação do cumprimento dessa obrigação 
nos estados e municípios; 

CONSIDERANDO que o piso salarial profissional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas 

semanais; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.738 de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, ainda não é completamente cumprida e que não há previsão de sanções quanto ao seu descumprimento; 

CONSIDERANDO que as disposições relativas ao piso salarial de que trata a Lei 11.738 serão aplicadas a todas as aposentadorias e 
pensões dos profissionais do magistério público da educação básica; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.738 entende por profissionais do magistério público da educação básica aqueles que desempenham 

as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação 
mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional; 

CONSIDERANDO que, nos termos do §2 do art. 4º da Lei 11.738/2008, a União será responsável por cooperar tecnicamente com o 

ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aplicação de seus recursos; 

CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, desde 2009, elaborar ou adequar seus Planos 

de Carreira e Remuneração do Magistério tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 

da educação básica, nos termos do art. 6º da Lei 11.738/2008; 
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CONSIDERANDO a importância da valorização dos profissionais da educação para o desenvolvimento econômico, social e cultural 

do país como um todo; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, aí incluídas as Secretarias de Educação e Tribunais de Contas, possuem o dever de 

adotar medidas para o cumprimento da lei do piso; 

CONSIDERANDO que, conforme art. 4º da Lei 11.738/2008, a União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no 

inciso IV do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º dessa Lei, nos 

casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária 

para cumprir o valor fixado; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, em seu art. 2º, estatui que o FUNDEB destina-se à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua digna remuneração; 

CONSIDERANDO que os recursos do Fundeb recebidos por Estados e Municípios devem ser aplicados exclusivamente nos 

respectivos âmbitos de atuação prioritária, com ao menos 60% na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em atividade (ADCT, 

art. 60, IV e XII); 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 12/2019/PFDC/MPF, da lavra da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da 

Coordenação do Grupo de Trabalho Educação em Direitos Humanos da PFDC, o qual encaminha sugestão de minuta de ofícios às Secretarias Estaduais 

e Municipais da Educação e aos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais sobre o cumprimento do piso salarial do magistério público da educação 

básica, bem como sugere a instauração de procedimento extrajudicial com a finalidade de facilitar o acompanhamento da gestão; 

CONSIDERANDO que para garantir a eficiência do acompanhamento da gestão educacional e diante da complexidade operacional 

em expedir ofício aos 295 municípios do Estado, tem-se como mais apropriado que cada PRM em Santa Catarina investigue, no âmbito de suas respectivas 

atribuições e abrangências territoriais, a situação do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, tendo por objetivo fiscalizar a observância do piso salarial profissional nacional 

do magistério da educação básica pelas Secretarias Municipais de Educação, nos municípios que estão sob a área de atribuição desta PRSC, bem como 

pela Secretaria de Estado da Educação/SC e pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, contendo a seguinte ementa: 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. "AÇÃO COORDENADA PFDC. CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA". FISCALIZAR A OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO 

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA; SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO/SC; SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA ÁREA DE ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM 

SANTA CATARINA -PRSC 

Para isso, determina: 

1 - A autuação e o registro no âmbito da unidade, com a consequente publicação oficial, fazendo-se referência simples no Sistema 

Único ao PA nº 1.00.000.017104/2017-54; 

2 - A expedição de ofício à Secretaria de Estado da Educação e às Secretarias de Educação dos municípios de Águas Mornas, Alfredo 

Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo 

Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José e São Pedro de Alcântara para que informem se a remuneração dos profissionais do magistério público da 

educação básica está em conformidade com o que estabelece a Lei 11.738/2008 e, em caso de não cumprimento, quais as providências estão sendo 

adotadas. Na forma do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, para informar 

as medidas adotadas para o cumprimento do disposto neste ofício ou as razões para o seu não acatamento. 

3 - A expedição de ofício ao Tribunal de Contas de Santa Catarina para que informe se há complementação do FUNDEB para 

cumprimento do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica; 

4 - O envio de cópia desta Portaria e do Ofício Circular n° 12/2019/PFDC/MPF às PRMs  para adoção das providências cabíveis no 

âmbito de suas respectivas atribuições; 

5 - Dê-se conhecimento da instauração deste Procedimento Administrativo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º 

da Resolução n. 87/2006 do CSMPF); 

 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão/SC 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CIA-SC-00004734-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 21 DE MAIO DE 2018 

 

O Ministério Público Federal, representado pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93 e, ainda, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

Considerando que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 

ambiente, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República e do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de autorização 

ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição da República; 

Considerando representação protocolada nesta Procuradoria da República por José Nelson Fabre informando que sua propriedade, de 

aproximadamente 32 hectares, está poluída por rejeitos de carvão depositados na área pela CSN nas décadas de 60/80; 

Considerando a necessidade de análise técnica pela Assessoria Pericial deste gabinete para que informe se é possível atribuir 

responsabilidade à CSN; 

Considerando a regulamentação do inquérito civil e do procedimento preparatório, trazida pela Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010, que limita o prazo para tramitação dos procedimentos 

administrativos preparatórios em 90 (noventa) dias, prorrogável uma única vez; 
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DETERMINO: 

1) Converta-se em Inquérito Civil Público, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010. 

2) Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF; 

3) Encaminhe-se cópia desta Portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais da PGR, para fins das publicações referidas no art. 

16, § 1º, I da Resolução 087/2006/CSMPF; 

4) Proceda-se a inserção desta Portaria na base de peças da PRSC, para fins de publicação no site da internet; 

5) Restitua os autos ao Analista Pericial para que proceda a demanda solicitada. 

Após, voltem os autos conclusos. 

 

DERMEVAL RIBEIRO VIANNA FILHO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00029996-2019| 

PORTARIA Nº 108, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

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

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

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

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

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se 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 os elementos constantes na NF nº 1.33.000.001411/2019-34, versando sobre a necessidade de acompanhamento da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e sua efetiva realização por meio dos convênios celebrados pela Secretaria Especial de Saúde 

Indígena; 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL a notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos 

noticiados. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 

6ª CCR. POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

DOS POVOS INDÍGENAS. ATUAÇÃO DA SESAI. CONVÊNIOS. 

Determino, ainda, após a tramitação administrativa de autuação, providencie a AssJur, minuta de ofícios ao SESAI e ao DSEi, 

requisitando o envio de informações atualizadas. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª CCR, 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. 

 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 

Procuradora da República 

 9º Ofício, em substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00004822-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 5 DE JULHO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000346/2017-61. Convolação em 

Inquérito Civil 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, em exercício na Procuradoria da República 

em São José do Rio Preto/SP, com apoio na Constituição Federal, artigos 127 e 129, Lei Complementar n.º 75/93, artigos 5º e 6.º, VII, e Resolução 

CNMP n°23/2007, artigo 2°, e: 

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

de direitos difusos e coletivos e em especial para a preservação e proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento fora instaurado através de representação da Caixa Econômica Federal noticiando 

que CARLOS AURÉLIO DE LIMA BUCATER, no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2015, efetuou concessões de créditos fraudulentas para 

diversas empresas do “Grupo Silverius”, a maior parte delas sabidamente fictícias; 

CONSIDERANDO que a CEF ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (Autos nº5000423-69.2017.403.6106) em 

desfavor de CARLOS AURÉLIO DE LIMA BUCATER pelos fatos em comento, remanescendo nestes autos a apuração da responsabilidade dos sócios 

das empresas beneficiárias dos créditos concedidos por CARLOS, bem como de eventual participação de outros servidores da CEF; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação deste procedimento aos termos da Resolução CNMP nº 23/2007 e Rotina de Serviços 

nº 01/2009 – DITC, haja vista estar tramitando segundo Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE o signatário CONVOLAR, nos termos do disposto no artigo 2°, inciso III, §7° da Resolução CNMP n° 23/2007, o 

Procedimento Preparatório n° 1.34.015.000346/2017-61 em INQUÉRITO CIVIL, determinando, destarte, o seguinte: 

1) Registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório n° 1.34.015.000346/2017-61; 

2) Afixação da presente portaria no local de costume, conforme determinado no art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e artigo 6º 

da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 

3) Comunique-se à 5ª CCR, para ciência e publicação da presente. 

Cumpra-se. 
 

SVAMER ADRIANO CORDEIRO 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00007778-2019| 

PORTARIA N° 43, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000390/2019-63 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando a instauração, em 11/06/2019, da 

Notícia de Fato nº 1.34.012.000390/2019-63, com a seguinte ementa: “MEIO AMBIENTE - DESPACHO SANEADOR IC. 1.34.012.000811/2017-94 - 

APURAÇÃO DE POSSÍVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE AREIA NA PRAIA DO GÓES (GUARUJÁ/SP) - IGREJA ASSEMBLEIA 

DE DEUS”, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, 

decide instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, designando como secretária Kelyne Nagliatti, servidora lotada neste gabinete, sem prejuízo 

de outro servidor em substituição. 

 

FELIPE JOW NAMBA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00007779-2019| 

PORTARIA N° 44, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000386/2019-03 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando a instauração, em 11/06/2019, da 

Notícia de Fato nº1.34.012.000386/2019-03, com a seguinte ementa: “MEIO AMBIENTE - DESPACHO SANEADOR IC 1.34.012.000811/2017-94 - 

APURAÇÃO DE POSSÍVEIS OCUPAÇÕES IRREGULARES NA PRAIA DO GÓES (GUARUJÁ/SP) - CONSTRUÇÕES EM ÁREA DA UNIÃO 

FORA DA FAIXA DE AREIA, SUJEITAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição 

Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, decide instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, designando como 

secretária Kelyne Nagliatti, servidora lotada neste gabinete, sem prejuízo de outro servidor em substituição. 

 

FELIPE JOW NAMBA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00007780-2019| 

PORTARIA N° 45, DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000383/2019-61 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando a instauração, em 07/06/2019, da 

Notícia de Fato nº1.34.012.000383/2019-61, com a seguinte ementa: “APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO 

RELATÓRIO/ANTT nº 022/2016/COFERSP, na foto 21 (km 14,45): PN - Passarela de Nível irregular, utilizada para acesso às moradias construídas 

entre a via ferroviária e a orla marítima”, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da 

Lei Complementar nº 75/93, decide instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, designando como secretária Kelyne Nagliatti, servidora lotada 

neste gabinete, sem prejuízo de outro servidor em substituição. 

 

FELIPE JOW NAMBA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00013289-2019| 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 5 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Procuradoria da República no Estado do Tocantins, pelo Procurador da República ALVARO 

LOTUFO MANZANO, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, no âmbito do Procedimento Administrativo nº 1.36.000.000890/2018-

89, instaurado para “acompanhar as ações dos órgãos ambientais no Tocantins no combate à pesca predatória em rios e lagos federais, convoca 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, nos termos da Resolução n.º 82 do Conselho Nacional do Ministério Público, com os seguintes elementos: 

OBJETIVOS: a) Utilização de tilápia na atividade de piscicultura no Tocantins; b) Peixamento/Povoamento de lagos e reservatórios; 

c) Tratamento fiscal e tributário da cadeia da pesca; d) Cota zero para transporte de peixes; e) Escada de Peixe nos reservatórios hidrelétricos. 

DATA: 9 de agosto de 2019, às 14 horas; 

LOCAL: Auditório da Procuradoria da República no Estado do Tocantins (104 Norte, Rua NE 3, Cj. 2, Lote 43, Palmas/TO). 

PARTICIPANTES: A audiência pública é aberta à participação de todos os interessados, os quais deverão obrigatoriamente assinar 

a lesta de presença e respeitar as regras dos trabalhos, que serão apresentadas e aprovadas no início da audiência. Deverão, todavia, ser expedidos 

ofícios/convites específicos aos seguintes órgãos: Naturatins, SEFAZ/TO, SEAGRO/TO, INVESTCO, UFT, IFTO, Ruraltins, Federação da Pesca, 

Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

O presente edital estará disponível no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Tocantins (www.mpf.mp.br/to), no local do 

evento e será publicado na imprensa oficial. 

 

ALVARO LOTUFO MANZANO 

Procurador da República 
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