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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00391781-2019| 

DECISÃO Nº 438, DE 26 DE JULHO DE 2019 
 

Referência: e-IC 1.22.003.000894/2018-22 (MPF/PRM - Uberlândia/MG). 

Inquérito civil instaurado para apurar condições de acessibilidade do painel de 

senhas do ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia. Declínio parcial de atribuição em relação à denúncia de 

irregularidades e de não observância das regras da ABNT nos ônibus municipais 

de Uberlância/MG. Recurso em face do declínio parcial de atribuição. A 

fiscalização da regularidade prestacional do transporte local não se insere entre as 

atribuições do Ministério Público Federal, ante a ausência de ofensas a bens, 

direitos, serviços e interesses da União. Desprovimento do recurso. Homologação 

do declínio parcial de atribuição. 
 

1.Trata-se de recurso em inquérito civil interposto por Ivaldo Rodrigues Pereira em face do declínio parcial de atribuição da então 

notícia de fato nº 1.22.003.000894/2018-22 promovido pelo Procurador da República Leonardo Andrade Macedo, nos seguintes termos: 

No que pertine ao desrespeito das normas da ABNT, a atribuição para se apurar os fatos é do Ministério Público Estadual, haja vista 

se tratar de transporte coletivo de passageiros nas vias urbanas. Veja-se um trecho da denúncia: 

“(…) os ônibus estão infringindo a norma nº 14022 da ABNT referente a acessibilidade em veículos de características urbanas para 

o transporte coletivo de passageiros, que determina que o letreiro dos ônibus devem ser eletrônicos, de modo que permitam a fácil legibilidade do texto 

ou número, o que impede a leitura dos mesmos por pessoas com deficiência visual (...)”. grifou-se 

Portanto, com relação a tal irregularidade, determino que seja encaminhada cópia ao Ministério Público Estadual em Uberlândia, para 

adoção das providências que entender cabíveis. 

2. Sustenta o recorrente, em síntese, que os veículos supostamente irregulares já estão saindo de fábrica sem serem observadas as 

normas da ABNT em relação à acessibilidade, motivo pelo qual acredita que a matéria seja afeta ao Ministério Público Federal. 

3.É o relatório. 

4. As razões do recurso não merecem prosperar. 

5.  A alegação de supostas irregularidades apresentada pelo recorrente diz respeito à rede de ônibus municipais. A fiscalização da 

regularidade prestacional do transporte local não se insere entre as atribuições do Ministério Público Federal, mas tão somente do Ministério Público 

Estadual, ante a manifesta ausência de ofensas a bens, direitos, serviços e interesses da União. 

6. Pelo exposto, o recurso não deve ser provido; pela homologação do declínio parcial de atribuição. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00391768-2019| 

DECISÃO N° 442, DE 8 DE AGOSTO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: e-IC 1.14.000.003761/2018-18 (MPF/PRBA). Inquérito Civil. 

Educação. Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Alegação de 

irregularidade ocorrida na aplicação do ENEM, por não ter havido extensão em 

uma hora para realização da prova. Candidato portador de Síndrome de 

Goldenhar. Informações encaminhadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Não ocorrência. Mera solicitação do auxílio 

não basta para que surja o direito do candidato. A concessão do Atendimento 

Especializado está condicionada à avaliação do INEP, que, no presente caso, 

concluiu pelo indeferimento do auxílio. Homologação do arquivamento. 

 

1. O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 

(…) 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fito de apurar supostas irregularidades ocorridas na aplicação do Exame Nacional do 

Ensino Médio do ano de 2018, no Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas. 

A representante alegou que seu filho, portador da Síndrome de Goldenhar, possui deficiência auditiva e o direito ao adicional de uma 

hora na aplicação do ENEM, tratamento diferenciado que foi solicitado e, alegadamente, deferido. 

Indicou que o pedido foi inicialmente denegado, fato noticiado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, que concedeu prazo para o envio de novo relatório, visto que o inicialmente encaminhado não seria apto para a concessão do benefício. 

Alegou que, tendo enviado novo documento à autarquia, contendo o mesmo código e o mesmo CID, constatou que a solicitação fora deferida ao visualizar 

o Cartão de Confirmação do participante. 

Durante a realização do exame, entretanto, seu filho teria sido surpreendido com a informação de que o atendimento especializado 

foi, em verdade, indeferido, e que a duração de seu exame seria a mesma dos candidatos não deficientes. 

Instado a se manifestar acerca da representação, o INEP encaminhou resposta através do Ofício nº 

00057/2019/PROC/PFINEP/PGF/AGU. 

Neste, informou que o indeferimento do tempo adicional de prova ao filho da representante se deu mediante análise técnica realizada 

pela autarquia, que concluiu, com base no documento comprobatório anexado, pela não existência de condições para a concessão do benefício. 

O INEP alegou que após a notificação do indeferimento, em conformidade com o item 7.4 do referido Edital, o participante não 

encaminhou nova documentação, e, sendo o tempo adicional recurso concessível apenas mediante a comprovação devida, este permaneceu indeferido. 

Indicou, ainda, que o Cartão de Confirmação, colacionado aos autos, continha informação condizente com a situação do participante, 

isto é, a deficiência auditiva, que lhe permitiria o acesso a outros recursos, mediante pedido no ato da inscrição, mas não continha a previsão de tempo 

adicional, como alegou a representante. 

É a síntese do necessário. 

Entende-se, pelo exposto, que o presente Inquérito Civil deve ser arquivado. Cumpre destacar, inicialmente, que o apuratório 

epigrafado não tem como objetivo embasar eventual medida judicial ou extrajudicial para garantir o direito do filho da representante, posto que tal 

demanda se reveste de natureza puramente individual, que refoge às atribuições do Ministério Público, de tutela de direitos e interesses coletivos. 

Trata-se, aqui, de investigatório com o escopo de apurar supostas irregularidades cometidas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, no que diz respeito à não efetivação de atendimento 

especializado previsto em edital e supostamente concedido a participante deficiente. 

Neste sentido, ausente qualquer irregularidade. Vejamos. 

O Edital do ENEM 2018 prevê a possibilidade de atendimento especializado para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, 

deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia. Tal 

atendimento se consubstancia, basicamente, no direito do candidato que se enquadre em qualquer das condições elencadas de solicitar e obter o auxílio 

de acessibilidade de que necessita, de acordo com as opções apresentadas no item 7.2.2 do instrumento convocatório, in verbis: 

7.2.2 Solicitar o auxílio de acessibilidade de que necessita, de acordo com as opções apresentadas: prova em braile, tradutor-intérprete 

de Língua Brasileira de Sinais (Libras), vídeoprova em Libras (vídeo com a tradução de itens em Libras), prova com  letra ampliada (fonte de tamanho 

18 e com figuras ampliadas), prova com letra superampliada (fonte de tamanho 24 e com figuras ampliadas), guia-intérprete para pessoa com 

surdocegueira, ledor, transcritor, leitura labial, tempo adicional, sala de fácil acesso e/ou mobiliário acessível. 

Ocorre que a mera solicitação do auxílio não basta para que surja o direito do candidato. É necessário que haja prévia avaliação de 

seus documentos, como se depreende do item 7.2.3 do referido edital, que prevê, para além da documentação comprobatória que motive a solicitação de 

atendimento especializado, a análise do INEP: 

7.2 O participante que necessitar de Atendimento Especializado e/ou Específico deverá, no Sistema de Inscrição: 

[...] 

7.2.3 Dispor de documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação de Atendimento Especializado, para ser 

considerado válido para análise, no qual devem conter: 

a) nome completo do participante; 

b) diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à Classificação Internacional de 

Doença (CID 10). Os casos específicos serão tratados conforme item 7.2.3.1; [grifamos] 

De mesmo modo dispõe o item 7.3 da mesma norma editalícia, ao regular especificamente o tempo adicional. Vejamos: 

7.3 Se o documento ou a declaração/parecer que motivou a solicitação de Atendimento Especializado forem aceitos, o participante 

terá direito ao tempo adicional de 60 minutos em cada dia de realização do Exame, desde que o solicite no ato de inscrição, de acordo com o disposto no 

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, na Lei nº 

13.146, de 6 de julho de 2015, e na Súmula nº 377, do Superior Tribunal de Justiça. 

Depreende-se, então, da interpretação das normas supra mencionadas, que a concessão de quaisquer das modalidades de Atendimento 

Especializado, elencadas no item 7.2.2 do Edital, é precedida de análise pelo Instituto. 
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O filho da representante, como relatado, optou apenas pelo auxílio do tempo adicional, abrindo mão dos outros recursos que teria 

direito como deficiente auditivo. Inobstante o ponto controverso acerca do encaminhamento do novo relatório médico ao INEP, alegado pela representante 

e contestado pela autarquia - questão a ser enfrentada em eventual demanda individual, não tendo cabimento sua discussão no presente feito -, fato é que 
a concessão do Atendimento Especializado está condicionada à avaliação do INEP, que, no presente caso, concluiu pelo indeferimento do auxílio. 

Como exposto pela autarquia, no Cartão de Confirmação do candidato (fls. 46) não constava expressamente o deferimento do auxílio 

de tempo adicional, mas sim a expressão "outra deficiência ou condição especial, Deficiência auditiva". Tal excerto, indicativo, segundo as informações 

do INEP, apenas da situação do participante, amparou o entendimento da representante, que achou se tratar do deferimento do quanto solicitado. 

Daí que se dizer não estar demonstrada irregularidade na situação em tela. Não houve negativa injusta da efetivação de direito do 

participante, pois não havia, ao menos se analisados os aspectos formais do auxílio, sem se aprofundar no mérito do INEP para indeferi-lo, direito a ser 

violado pelos aplicadores. O participante se dirigiu à avaliação crendo, erroneamente, que lhe foi deferido o tempo adicional, quando este, em verdade, 
não o foi. 

Dessarte, em vista do exposto, conclui-se que não há fundamento para a adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais no presente 

caso, razão pela qual o Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente Inquérito Civil, 

com fulcro no art. 9º, caput, da Lei nº 7.347/85. 

Comunique-se a representante sobre a presente promoção para, querendo, apresentar razões escritas e/ou documentos (art. 13 da 
Resolução nº 174/2017 do CNMP). 

Cumprida a diligência e certificada a cientificação da representante, encaminhe-se, dentro do lapso de 03 (três) dias (art. 13, §3º da 
referida Resolução), o presente procedimento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para análise e homologação do arquivamento. 

(...) 
2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00391762-2019| 

DECISÃO N° 444, DE 9 DE AGOSTO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: e-IC 1.22.003.000197/2019-52 (MPF/PRM – Uberlândia/MG). 

Inquérito Civil. Saúde. Solicitação de intervenção do Ministério Público Federal 

(MPF) para realização de consulta no Ambulatório de Glaucoma do Serviço de 

Oftalmologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. 

Diligências efetuadas. Paciente avaliada pelo serviço especializado, bem como 

submetida ao procedimento oftalmológico indicado.  Homologação do 

arquivamento. 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Cléber Eustáquio Neves, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 

(...) 

Este inquérito foi instaurado a partir de depoimento prestado por Samirian Silva de Carvalho, por meio do qual relata as dificuldades 

que sua mãe, Pedrina Silva de Carvalho, enfrenta para ser avaliada pelo Ambulatório de Glaucoma do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de Uberlândia. 

Após diversas diligências, resta evidenciado nos autos que a paciente, não só foi avaliada pelo serviço especializado, como também 
foi submetida ao procedimento oftalmológico de ciclocriocoagulação + diatermia (pág. 53). 

Assim, considerando esgotado o objeto deste inquérito civil, promovo seu ARQUIVAMENTO e determino sua remessa à PFDC para 

análise desta promoção, nos termos do art. 62, IV da Lei Complementar nº 75/1993. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à representante, pelo meio mais célere, cientificando-a da possibilidade de oferecer recurso no 

prazo de 10 (dez) dias, consoante art. 4º, §1º da Resolução nº 174/2017. 

Encaminhem-se os autos à PFDC para as providências cabíveis. 

Retornando os autos, em sendo homologada a promoção, arquive-se na unidade, com baixa na distribuição. 

(...) 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00020797-2019| 

PORTARIA Nº 154, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições conferidas pelos art. 77, caput, in 

fine, e 79, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO indicação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amapá, através do ofício nº 0000039/2019-CHEGAB 

e com Processo de Gestão Administrativa nº20.06.0000.00008026/2019-65, no qual designa os Promotores de Justiça MARCO VALÉRIO VALE DOS 

SANTOS e WUEBER DUARTE PENAFORT para exercerem a função na 5ª e 12ª Zona Eleitoral, respectivamente, durante o biênio 02/08/2019 a 

03/08/2021; 
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RESOLVE: 

Designar os Promotores de Justiça para, sem prejuízo de suas funções e sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, 

exercerem as funções eleitorais, nos seguintes termos: 

 

5ª ZONA ELEITORAL  PERÍODO 

MARCO VALÉRIO VALE DOS SANTOS 02/08/2019 a 03/08/2021 

12ª ZONA ELEITORAL PERÍODO 

Dr. WUEBER DUARTE PENAFORT 02/08/2019 a 03/08/2021 

 

Dê-se ciência. Publique-se e cumpra-se. 

 

JOAQUIM CABRAL DA COSTA NETO 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00058266-2019| 

PORTARIA N° 19, DE 13 DE AGOSTO DE 2019 

 

Determina a conversão em Inquérito Civil Público, no âmbito da PR-BA. Ref. 

Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000085/2019-01 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III da Constituição da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da 

Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e 

a) Considerando o Procedimento Preparatório em epígrafe instaurado a partir do PPIC nº 003.9.216523/2017 – Portaria 08/2018, 

encaminhado a esta Procuradoria da República na Bahia pela 1ª Promotoria de Justiça e Meio Ambiente da Comarca de Salvador – MPE/BA; 

b) Considerando ter como objeto o aludido procedimento (PPIC nº 003.9.216523/2017) o Relatório de Atendimento Emergencial – 

RAE nº 0022/2017-3216, do qual consta ter sido informada a Assessoria de Imprensa do Instituto de Meio Ambiente, em 18 de maio de 2017, acerca da 

ocorrência de vazamento de óleo na ilha de Bom Jesus dos Passos na Baía de Todos os Santos; 

c) Considerando comunicação ao INEMA, por parte da PETROBRAS, na mesma data supracitada, sobre uma ocorrência na unidade 

do Terminal de Madre de Deus/Parque Mirim, conforme o RF. 0739/2017, que resultou no processo nº 2017-005909/TEC/EMER-0043 – INEMA; 

d) Considerando, ainda, o registro da presença de óleo na Praia da Ilha de Bom Jesus, por volta das 09h00min do mesmo dia (fls. 76 

do PP N 1.14.000.000085.2019-01), bem com que, segundo manifestação da PETROBRAS, a causa dos vazamentos teria origem na abertura de válvula 

de segurança durante operação de bombeamento na área do TEMADRE (fls. 76); 

e) Considerando o que dispõe a Constituição Federal (arts. 23, VI, 24, VI e VII, 170, VI, 186, II, e 225) acerca da proteção ao meio 

ambiente; 

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

individuais indisponíveis, bem como a promoção do inquérito civil para a proteção do meio ambiente (art. 129, inciso VI da Constituição Federal c/c art. 

6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93); 

g) Considerando a necessidade de dar continuidade ao procedimento em epígrafe para se obter maiores dados acerca dos fatos narrados 

e sobre a procedência das alegações; 

Resolve Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, com a finalidade de “Apurar notícia de 

lançamento da mistura água óleo no mar, em área de influência do terminal aquaviário de Madre de Deus em 18 de maio de 2017”, determinando que 

seja oficiado o INEMA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sejam encaminhadas a este Parquet informações acerca do derramamento de óleo 

identificado em 18 de maio de 2007 e sobre o desdobramento do processo em curso nº 2017-005909/TEC/EMER-0043 – INEMA, inclusive, se fora 

comprovada a ocorrência de dano ambiental como consequência do aludido derramamento, a identificação dos responsáveis, bem como quais medidas 

foram eventualmente tomadas para reversibilidade/recuperação do dano. 

Com a resposta, ou decorrido o prazo para a mesma, retornem os autos conclusos. 

 

BARTIRA DE ARAÚJO GOÉS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00006574-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que a a notícia de Fato foi autuada através do encaminhamento pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, 

de cópia da Recomendação 04/2019-PRDC-MPF, expedida a diversos Municípios baianos e ao Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, com 

orientações relativas ao denominado Projeto “Vetor Disciplinar” e a aplicação do método de militarização das escolas públicas municipais na Bahia, 

solicitando o acompanhamento do cumprimento da referida Recomendação pelos municípios de atribuição da PRM-Feira de Santana. 
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CONSIDERANDO que a Recomendação 04/2019-PRDC-MPF foi expedida no último dia 24/07/2019, em razão dos trabalhos 

desenvolvidos no bojo do IC nº 1.14.001.001281/2018-02. 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do cumprimento da Recomendação 04/2019-PRDC-MPF pelos municípios 

que integram a atribuição da PRM-Feira de Santana: 

RESOLVE: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, determinando à 

Secretaria desta Procuradoria da República no Município de Feira de Santana que proceda às autuações e registros necessários. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017). 

O prazo de tramitação do presente procedimento administrativo será de 01 (um) ano, conforme art. 11 da Resolução CNMP nº 

174/2017. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00007107-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018 

 

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

constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição Federal, pela Lei nº 7.347/85, além de regulamentação específica estatuída pelo Conselho Superior 

do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 87) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução CNMP nº 23): 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

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

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da 

LC 75/93 instaurar INQUÉRITO CIVIL. 

Ato contínuo, DETERMINO à Secretaria a adoção das seguintes providências: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO "Apurar irregularidades na contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar, pelo Município de 

Sítio do Quinto/BA, ano de 2017". 

TEMÁTICA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Cientifique-se a presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação, enviando-lhe cópia desta Portaria; 

c) Publique-se. 

 

LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00006985-2019| 

PORTARIA N° 37, DE 12 DE AGOSTO DE 2019 

 

Autos nº 1.15.002.000134/2019-41 

 

A Dra. Lívia Maria de Sousa, Procuradora da República atuante na PRM Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, 

com fulcro na resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução n.º 106, de 06 de abril de 2010, ambas do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

RESOLVE, 

 Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/1993, a presente 

Notícia de Fato em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso 171/2016, firmado entre 

o Município de Várzea Alegre e o Ministério da Integração Nacional, destinado à implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água referentes 

as localidades rurais de Juazeirinho, Monte Alegre, Mundo Novo, Santa Isabel, São Nicolau e Vazante. 

  Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento, bem como 

solicitação de publicação, nos termos da Resolução nº 23/2007 CNMP, art. 4º, VI. 

 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00044582-2019| 

PORTARIA Nº 163, DE 20 DE AGOSTO 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 no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o PP nº 1.15.000.002907/2018-62 para apurar supostas irregularidades 

e atos de improbidades administrativas decorrentes da execução do contrato de locação de imóvel pela Prefeitura Municipal de Maranguape-Ce, para 
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suposto funcionamento do Pólo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no qual pagamentos foram efetuados com recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS), não havendo, entretanto, utilização do referido bem pelo ente público. Dispensa de Licitação. Processo Administrativo n.º 

07.17.06.20.001-DL. 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado procedimento preparatório já 

expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento às investigações, DETERMINA: 

1. Converter o PP em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 

3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, 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 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal. 

 

RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00066494-2019| 

PORTARIA Nº 265, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe 

foi delegada pela Portaria PGR nº 1036, de 27 de setembro de 2017 e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, bem como 

as informações constantes nos autos nº JF-DF-1003142-48.2019.4.01.3400-INQ; 

Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência do crime previsto no art. 304 do CP. Investigada que teria, em tese, 

apresentado atestado médico falso perante a Coordenação-Geral de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, local em que fazia estágio. 

Termo de declaração da investigada em que “confessa ter apresentado atestado falso perante a Coordenação-Geral de Inteligência da SENASP, por volta 

do dia 04/12/2016; (...) que preencheu de próprio punho todos os campos do atestado, mas não se recorda se rubricou no lugar da médica”. Argumentos 

de que: i) “trata-se de falsificação grosseira, que foi descoberta em simples conferência preliminar realizada por servidor administrativo responsável pelos 

abonos de faltas (...). Assim, a hipótese é de crime impossível” e ii) “(...) no caso em apreço, o uso de documento falso sequer chegou a viabilizar o abono 

de faltas, inexistindo qualquer prejuízo - mesmo que diminuto - à União (...)”. Discordância do Juízo Federal; 

CONSIDERANDO a deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do Voto nº 4580/2019, de 07 de agosto de 2019, 

em que decidiu pela designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o 

acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP; 

CONSIDERANDO a delegação de competência feita pelo Procurador-Geral da República, nos termos da Portaria PGR nº 458, de 2 

de julho de 1998, a esta signatária para designação de Membro para oficiar em processos submetidos à deliberação do Procurador-Geral da República 

nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, quando a manifestação conclusiva for pelo prosseguimento na apuração dos fatos ou oferecimento 

da respectiva denúncia; 

RESOLVE: 

Designar o (a) Procurador (a) da República titular PRDF - 28º OFÍCIO e, nos seus impedimentos, os Procuradores que os substituírem, 

para oficiar nos autos nº JF-DF-1003142-48.2019.4.01.3400-INQ. 

 

ANA CAROLINA ALVES ARAÚJO ROMAN 

Procuradora-Chefe 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-CXI-MA-00002994-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 

da Lei Complementar n. 75/93; 

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

129, inciso III, da Constituição Federal); 

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

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

Coordenação e Revisão, definindo como objeto apurar possível prática de ato de improbidade administrativa na Prefeitura de Timon/MA em tese por 

ANTÔNIO DELFINO GUIMARÃES (ex-Secretario Municipal de Obras de Timon), MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM (ex-Prefeita de 

Timon) e outros possíveis envolvidos, em relação aos recursos do convênio nº 7.012.00/2010 (SICONV 702599/2008), firmado com a CODEVASF, 

uma vez que realizada licitação na qual a vencedora foi a empresa JC CUSTOS ENGENHARIA LTDA, não foi esta que realizou a obra; bem como não 

foi apresentada a ART do projeto executivo à CODEVASF, embora houvesse recursos do convênio repassados com essa finalidade no montante de R$ 

59.435,40. 

Ainda, DETERMINO, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF o cumprimento do despacho em anexo. 

 

MARÍLIA MELO DE FIGUEIRÊDO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00004416-2019| 

PORTARIA Nº 26, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento preparatório nº 1.22.014.000008/2019-12 
 

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, 'b', e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

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

e) considerando a necessidade de averiguar as condições de segurança dos alunos e servidores da Escola Municipal Marília de Dirceu 

em Tiradentes/MG, que funciona em imóvel tombado pelo IPHAN como integrante do conjunto urbano histórico; 

Converte em inquérito civil o procedimento preparatório em epígrafe, para averiguar as condições do imóvel sede da Escola Municipal 

Marília de Dirceu, tombado como integrante do conjunto arquitetônico e urbanístico de Tiradentes/MG. 

Reitere-se o ofício nº 407/2019 à Prefeitura Municipal de Tiradentes/MG. 

Publique-se a presente portaria, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
 

LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00004419-2019| 

ADITAMENTO DE PORTARIA Nº 2, DE 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

Inquérito civil º 1.22.014.000123/2018-14 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e legais (artigo 1.º, caput; artigo 5.º, I, II, 'd' e III, 'd'; artigo 6º, VII, 'b', XIV, 'g', XIX e XX; artigo 

7º, I; artigo 38, caput e inciso I, todos da Lei Complementar n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que se encontra em curso nesta Procuradoria da República o inquérito civil n.º 1.22.014.000123/2018-14, que 

possui como objeto "apurar os motivos que levaram ao atraso na conclusão da obra objeto do contrato n.º 10106/214, firmado entre o município de 

Alfredo Vasconcelos/MG e o FNDE", RESOLVE: 

1. Aditar a Portaria nº 71/2018 (PRM-SJR-MG-00005573/2018), de 10 de outubro de 2018, que inaugura o referido inquérito civil, 

para incluir como objeto também a "apuração de possíveis irregularidades nas obras objeto dos convênios nºs 10106/2014, 6970/2013 e 3697/2012, 

firmados entre o município de Alfredo Vasconcelos e o FNDE". Registre-se no sistema Único e na capa dos autos. 

2. Para fins de publicação (artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2010), determino remessa (via sistema Único) de 

cópia deste aditamento à Divisão de Editoração e Publicação/SEJUD (PGR). 
 

LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00038474-2019| 

PORTARIA Nº 244, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Altera a designação dos Promotores Eleitorais no Estado do Pará. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 

Constituição Federal; no artigo 77 da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e: 

Considerando as alterações de indicação do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico Institucional constantes nos ofícios 

129/2019/MP/SubPGJ-JI e 132/2019/MP/SubPGJ-JI 

RESOLVE: 

Art. 1º - ALTERAR a portaria 56/2015-GPRE, que designou Promotor de Justiça para exercício de zonas eleitorais, nos seguintes 

termos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR (A) ELEITORAL 

7ª 

Gerson Daniel Silva da Silveira 

Biênio: 04/01/2019 a 07/07/2020 

Regina Luiza da Silva Taveira 

Substituição: 22/07/2019 a 28/07/2019 

11ª 

Wilson Gaia Farias 

Biênio: 04/01/2019 a 03/01/2021 

Cristina Maria de Queiroz Colares 

Substituição: 03/07/2019 a 04/08/2019 

20ª 
Silvana Nascimento Vaz de Sousa 

Sem substituição: 31/07/2019 a 01/08/2019 

 

NAYANA FADUL DA SILVA 

Procuradora da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PAR-PR-00004897-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais 
e legais; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal; 

Considerando que, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

Considerando que, nos termos do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, incumbe ao Ministério Público da 

União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000292/2018-23, instaurado 

para apurar eventuais irregularidades em relação ao cumprimento do Termo de Compromisso firmado no Inquérito Civil nº 1.25.007.000018/2013-40, 
especialmente em relação à comunidade indígena Mbya Guarani da Aldeia Pindoty (Terra Indígena Ilha da Cotinga). 

Considerando que o código de assunto objeto de investigação enquadra-se no "9989 - Direitos Indígenas", conforme Tabelas 
Unificadas do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DETERMINA: 

I) a instauração de Inquérito Civil, a partir do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000292/2018-23, nos termos do art. 5º da 
Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

II) a publicação desta Portaria, nos termos do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010 e art. 7º, §2º, II da Resolução nº 23, de 
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; 

III) a comunicação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do inquérito civil, para os fins do art. 6º da Resolução 
CSMPF nº 87/2010; 

IV) a autuação e o registro desta Portaria. 

 

SÉRGIO VALLADÃO FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00002387-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.000.004762/2018-98 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 
75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF, 

Considerando o prazo de tramitação deste procedimento e tendo em vista o disposto no art. 4°, §4°, da Resolução CSMPF n° 87/06, 
bem como a necessidade de realização de diligências para elucidação das supostas ocorrências investigadas, 

RESOLVE determinar a conversão da presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de "apurar a suposta ocupação 

indevida e venda irregular de área rural do projeto de assentamento Rio Perdido, em Quedas do Iguaçu/PR". 

DETERMINA-SE: 

1) o registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão; 

2) a comunicação da instauração à PFDC, nos termos do art. 6ª da Resolução 87/06 do CSMPF, bem como a publicação prescrita nos 
artigos 5º, inciso VI, e 16, § 1º, inciso I, da referida resolução; 

3) como diligência, a expedição de ofício à Superintendência Regional do INCRA em Curitiba, com solicitação de informações sobre 
o atual andamento do procedimento administrativo n° 00407.056714/2016-75 e, caso concluído, de cópia eletrônica do referido procedimento. 

 

WALTER JOSÉ MATHIAS JÚNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PAR-PR-00004893-2019| 

DESPACHO DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.25.007.000204/2017-11 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na concessão de lotes do Programa Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA), pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Considerando o vencimento do prazo deste procedimento e a imprescindibilidade da conclusão de diligências, qual seja o aguardo do 

término do prazo do acautelamento determinado no último despacho, determino a prorrogação deste inquérito civil por mais 1 (um) ano, nos termos do 

art. 15 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Ainda nos termos do art. 15, §1º, da mencionada resolução, determino que se dê publicidade da prorrogação, via sistema Único. 

 

ADRIANO BARROS FERNANDES 

Procurador da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005564-2019| 

PORTARIA Nº 34, DE 16 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000048/2018-13. Instaura inquérito civil 

para apurar notícia de supostas irregularidades ocorridas nos repasses de recursos 

pelo INCRA à Associação do Assentamento Terra, Trabalho e Liberdade em 

2015, no Cabo de Santo Agostinho, conforme relatado no Ofício nº 1704/2017-2ª 

PJDC. 

 

O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da representação da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Cabo de Santo 

Agostinho, por meio do ofício nº 1704/2017, autuada junto com os documentos que a acompanharam como Procedimento Preparatório nº 

1.26.008.000048/2018-13 noticiando supostas irregularidades no repasse de recursos pelo INCRA à Associação do Assentamento Terra, Trabalho e 
Liberdade em 2015, no Cabo de Santo Agostinho; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 

República); 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 
República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 
pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar notícia de supostas 

irregularidades ocorridas nos repasses de recursos pelo INCRA à Associação do Assentamento Terra, Trabalho e Liberdade em 2015, no Cabo de Santo 

Agostinho, conforme relatado no Ofício nº 1704/2017-2ª PJDC. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para cumprimento do despacho nº 1127/2019. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005562-2019| 

PORTARIA Nº 36, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 
 

Instaura inquérito civil para apurar notícia sobre possíveis conflitos entre 

agricultores e arrendatários nas terras da Usina Frei Caneca em Jaqueira, conforme 

ata da audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Jaqueira em 

30/10/2018. 
 

O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da Ata da Audiência Pública realizada em 30.10.2018, enviada pela Câmara Municipal de 

Jaqueira/PE, a qual retrata, em síntese, conflitos entre agricultores e arrendatários nas terras da Usina Frei Caneca localizada no município de Jaqueira/PE, 
fls.04/64. 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 
República; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos do artigo 129, inciso II, da 

Constituição da República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção de direitos e interesses individuais homogéneos, coletivos e difusos (artigo 6º, inciso VII, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 

75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com o objetivo de: “ apurar notícia 

sobre possíveis conflitos entre agricultores e arrendatários nas terras da Usina Frei Caneca em Jaqueira, conforme ata da audiência pública realizada pela 

Câmara Municipal de Jaqueira em 30/10/2018”. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: 

i) oficie-se aos seguintes instituições e entidades solicitando informações atualizadas sobre os conflitos entre agricultores e 

arrendatários nas terras da Usina Frei Caneca em Jaqueira/PE, devendo ser encaminhada documentação correspondente sobre as medidas tomadas: I) Dr. 

Edson José Guerra, 31º Promotor de Justiça da Cidadania da Capital, Promoção da Função Social da Propriedade Rural; II) Comissão Pastoral da Terra, 

III) Câmara Municipal de Jaqueira/PE. 
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ii) Oficie-se ao INCRA para que encaminhe cópia digital do processo administrativo nº 54140.000910/2009-63, referente ao imóvel 

rural denominado "Engenho Fervedouro e Outros", localizado nos municípios de Jaqueira e Maraial, neste Estado, de propriedade da Usina Frei Caneca 

INCRA, bem como se informe se está mantida a orientação de paralização de todas as vistorias de imóveis rurais. 

iii) oficie-se ao o defensor regional de direitos humanos em Pernambuco (DRDH/PE), André Carneiro Leão, para solicitar se o mesmo 

está acompanhando os conflitos entre agricultores e arrendatários nas terras da Usina Frei Caneca em Jaqueira/PE, e que, em caso positivo, informe as 

medidas que estão sendo tomadas. 

 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00005776-2019| 

PORTARIA Nº 38, DE 21 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.002.000022/2019-14. “Instaurar Inquérito 

Civil para apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do 

FUNDEB, exercício de 2018, no município de Barra de Guabiraba/PE, gestão de 

Wilson Madeira da Silva (2017-2020)". 

 

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

proteção de interesses difusos e coletivos (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 do presente procedimento preparatório, as diligências nele determinadas, e a necessidade de 

aprofundamento das investigações, com vistas à correta adoção das providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, com a remessa desta portaria à Subcoordenadoria Jurídica para 

registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00006132-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 19 DE AGOSTO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

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

d) considerando a necessidade de adoção da providência elencada no inciso II do art. 4º da Resolução n° 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.26.005.000272/2018-35 em Inquérito Civil a fim de "apurar as 

irregularidades constatadas nos Relatórios de Demandas Externas nº 201820071 e nº 201800272, produzidos pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União no bojo do Processo nº 00215.100528/2017-19, resultantes de ações de controle realizadas com o objetivo de avaliar a 

aplicação de recursos federais, repassados pelo Ministério da Saúde, no município de Pedra/PE”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Procedimento Extrajudicial em questão. 

Após os registros de praxe, cumpra-se os fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, via Sistema Único. 

Ficam os servidores autorizados a franquear vista e permitir a extração de cópia de autos extrajudiciais não sigilosos, juntando-se 

apenas o requerimento, para fins de controle. Cuidando-se de autos extrajudiciais sigilosos, quaisquer pedidos de vista e/ou cópia deverão ser autorizados 

pelo titular do Ofício ou seu substituto. 

 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00006133-2019| 

PORTARIA Nº 73, DE 19 DE AGOSTO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

c) considerando que o objeto do presente Procedimento Extrajudicial se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
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d) considerando a necessidade de adoção da providência elencada no inciso II do art. 4º da Resolução n° 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.26.005.000206/2018-65 em Inquérito Civil a fim de "apurar suposta queda 

da cobertura vacinal para poliomielite, com risco concreto de retorno da doença em 5 (cinco) municípios do Estado de Pernambuco, entre os quais o de 

Correntes/PE.”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Procedimento Extrajudicial em questão. 

Após os registros de praxe, cumpra-se os fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, via Sistema Único. 

Ficam os servidores autorizados a franquear vista e permitir a extração de cópia de autos extrajudiciais não sigilosos, juntando-se 

apenas o requerimento, para fins de controle. Cuidando-se de autos extrajudiciais sigilosos, quaisquer pedidos de vista e/ou cópia deverão ser autorizados 

pelo titular do Ofício ou seu substituto. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00006134-2019| 

PORTARIA Nº 75, DE 20 DE AGOSTO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

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

d) considerando a necessidade de adoção da providência elencada no inciso II do art. 4º da Resolução n° 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.26.005.000235/2018-27 em Inquérito Civil a fim de “apurar a não 

conclusão da obra do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Terezinha/PE”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Procedimento Extrajudicial em questão. 

Após os registros de praxe, cumpra-se os fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, via Sistema Único. 

Ficam os servidores autorizados a franquear vista e permitir a extração de cópia de autos extrajudiciais não sigilosos, juntando-se 

apenas o requerimento, para fins de controle. Cuidando-se de autos extrajudiciais sigilosos, quaisquer pedidos de vista e/ou cópia deverão ser autorizados 

pelo titular do Ofício ou seu substituto. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00005263-2019| 

PORTARIA Nº 83, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório n.º 1.26.004.000351/2018-56 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre 

outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, 

a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio 

público e social, da probidade administrativa, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos 

interesses relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, da ordem econômica 

e financeira, da ordem social, do patrimônio cultural brasileiro, da manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados de representação apresentada pelo Conselho Gestor de Usuários 

do Reservatório Abóboras, e que "apura a notícia de omissão do Dnocs na manutenção do Reservatório Abóboras, localizado no Município de 

Parnamirim/PE"; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar bem da União; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados. 

Após os registros de praxe, publique-se e reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima, vinculando-lhe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal e registrando a sua classificação temática como: Fiscalização (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 

DE DIREITO PÚBLICO). 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste Ofício de Salgueiro, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos 

autos os documentos produzidos pelo procurador da República ou por sua determinação, certidões, relatórios da situação do feito, extratos de consulta a 

dados públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que 

houver o cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata 

apreciação do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado ao final dos autos. 

 

ANDRE ESTIMA DE SOUZA LEITE 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00042861-2019| 

PORTARIA Nº 101, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.26.000.003252/2018-66 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, 

e; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do 
patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução 
nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando o esgotamento do prazo de tramitação do procedimento, e a necessidade de prosseguir em sua instrução até o deslinde 
dos fatos; 

Resolve instaurar o Inquérito Civil nº 1.26.000.003252/2018-66, determinando: 

1) Registro e autuação da presente Portaria, acompanhada do Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil "apurar supostas irregularidades na prestação de serviço pela agência da Caixa Econômica Federal do Shopping North Way, Paulista/PE". 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Laís Abath, matrícula nº 26823, ocupante do cargo de Técnico 

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

Secretária; 

3) Comunicação à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 

nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 
CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4) Publicação deste ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 
acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Na oportunidade, tendo em conta o teor da Certidão PR-PE 00031377/2019 (fl. 37), reitere-se o ofício à Superintendência da Caixa 

Econômica Federal em Recife/PE, a fim de que se manifeste sobre o teor da representação, advertindo-se o destinatário sobre as possíveis consequências 
de sua inércia. 

 

JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-PCS-PI-00002801-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.27.001.000012/2019-43 

 

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

e legais, e 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 
Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal ¿ CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil Público; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório nº 1.27.001.000012/2019-43 autuado a partir de documentação enviada pela 

Promotoria de Justiça de Simões que, no âmbito do inquérito civil nº 03/2018, investigou a oferta irregular de cursos de graduação, sem autorização do 

Ministério da Educação – MEC, bem como irregularidades na expedição de diplomas do curso de Licenciatura em Educação Física, pelo Instituto de 

Educação Sapiens LTDA, no município de Curral Novo do Piauí; 

CONSIDERANDO a iminência do exaurimento do prazo do Procedimento Preparatório nº 1.27.001.000012/2019-43; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório 1.27.001.000012/2019-43 em Inquérito Civil no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, procedendo-se à sua autuação e registro, nos termos da Portaria PR/PI nº 16, de 12 de maio de 2010. 

 

PATRICK AUREO EMMANUEL DA SILVA NILO 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00078571-2019| 

PORTARIA Nº 919, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 

 

Designa Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de 

Correições Ordinárias Presenciais que serão levadas a termo, no período de 16 de 

setembro a 04 de outubro de 2019, nas Varas Federais e Setores Administrativos 

dos municípios do Rio de Janeiro. 

 

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

atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a designação de Correições Ordinárias Presenciais nas Varas Federais e Setores 

Administrativos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, conforme a Portaria nº TRF2-PTC-2019/00102, de 20 de março de 2019 da Corregedoria 
Regional da Justiça Federal da 2ª Região, resolve: 

Art. 1º Designar Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de Correições Ordinárias Presenciais nas Varas Federais 

e Setores Administrativos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no período de 16 de setembro a 04 de outubro de 2019, inclusive em eventuais 
prorrogações, conforme indicado na tabela: 

 

DATA PROCURADOR VARA 

16 a 20/09/2019 LUDMILA FERNANDES RIBEIRO 
1ª VF NOVA IGUAÇU 

2ª VF NOVA IGUAÇU 

23 a 27/09/2019 

WANDERLEY SANAN DANTAS 2ª VF NITERÓI 

ALBERTO RODRIGUES FERREIRA 3ª VF NITERÓI 

LEONARDO LUIZ F. COSTA SETORES ADMS NITERÓI 

30/09 a 04/10/2019 
THIAGO SIMÃO MILLER 1ª VF SÃO GONÇALO 

LEONARDO ALMEIDA CORTES 1º JEF SÃO GONÇALO 

 

Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00078659-2019| 

PORTARIA Nº 928, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 624/2019 para interromper as férias do Procurador da 

República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR no período de 07 a 11 de outubro de 

2019. 

 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR solicitou interrupção de férias - anteriormente marcadas 

para o período de 26 de setembro a 11 de outubro de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 1460/2015, publicada no DMPF-e 104 - Extrajudicial de 05 de junho de 
2019, Página 19) - no período de 07 a 11 de outubro de 2019, para participar de curso de magistrado em São Tomé e Príncipe pela SCI, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 624/2019 para interromper as férias do Procurador da República JÚLIO JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR 
no período de 07 a 11 de outubro de 2019 incluindo-o, neste dia, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

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

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-CAM-RJ-00004586-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 9 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000213/2018-64 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO tratar-se de procedimento instaurado com o objetivo de apurar possível ocupação irregular de terreno de via-
férrea (antiga rede ferroviária federal), localizada em São Fidélis/RJ, por parte de Alcimar Batista de Aguiar; 

CONSIDERANDO o teor da manifestação do MPE de fl. 07, que relata possível ocupação irregular de área federal; 
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CONSIDERANDO a informação da Superintendência Regional do DNIT/RJ (fls. 33/34) de que o local em assentamento pertence à 

União e que cabe à ANTT fiscalizar e dispor do arcabouço legal para retirar quem comercializar ou utilizar ilegalmente uma parcela de terra nos seus 

assentamentos; 

CONSIDERANDO que a Superintendência da ANTT foi oficiada para se manifestar sobre os fatos, porém não apresentou resposta 

até a presente data; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, nos termos do art. 6º, inciso VII e alíneas, da Lei Complementar 

nº 75/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública; 

RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL com o fim de apurar possível ocupação irregular de terreno de via-férrea (antiga rede ferroviária 

federal), localizada em São Fidélis/RJ, por parte de Alcimar Batista de Aguiar. 

Como medidas iniciais determina sejam reiterados os termos dos ofícios de fls. 36 e 37, com a advertência constante no artigo 10 da 

Lei 7.347/85. 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00006249-2019| 

PORTARIA N° 40, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Referência: Notícia de Fato nº 1.30.006.000079/2019-42 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

129, III, da Constituição da República, artigos 1º, 5º, incisos I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI da Lei Complementar n. 75/93, art. 2º, 

II da Resolução CNMP n. 23/07 e, ainda, 

Considerando incumbência conferida pela Constituição da República ao Ministério Público para a defesa do regime democrático, da 

ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

Considerando a possibilidade constitucionalmente assegurada ao Ministério Público de instaurar inquérito civil para apurar eventuais 

ameaças ou lesões à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, dispondo para esse fim inclusive do instrumento de atuação da ação civil 

pública para a defesa da moralidade e do patrimônio público; 

Considerando a responsabilidade do Ministério Público de zelar pela efetiva observância por parte dos poderes públicos dos direitos 

e garantias asseguradas constitucionalmente ao cidadão; 

Considerando que não foi possível lograr êxito em nenhuma das diligências promovidas desde a instauração do procedimento em 

epígrafe; 

Considerando que que os ofícios expedidos à Secretaria de Meio Ambiente de 

Teresópolis permanecem sem resposta e com prazo para tanto já expirado; 

Considerando que às fl. 180, consta o ofício nº 63/2019 - S.M.D.C., datado de 31 de maio de 2019, quando a Secretaria Municipal de 

de Defesa Civil de Teresópolis simplesmente responde que o teor do ofício 889/2019 não dizia respeito a matéria afeta à Defesa Civil, indicando que a 

questão se relacionaria às atribuições da Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis; 

Considerando ainda a pertinência de averiguar a regularidade da celebração de financiamento celebrados entre empresas de construção 

civil e a Caixa Econômica Federal com vistas a subsidiar a implantação de empreendimentos residenciais no município, sem a observância, contudo, dos 

parâmetros instituídos pela Lei de Zoneamento Urbano local. 

Considerando a iminência do esgotamento do prazo de tramitação previsto no artigo 3º da Resolução n.º 174 do CNMP; 

Considerando a necessidade de continuar com as apurações; 

RESOLVE: 

Converter o Notícia de Fato nº 1.30.006.000079/2019-42 em Inquérito Civil para a apurar eventual irregularidade na elaboração do 

zoneamento urbano do município de Teresópolis/RJ nas áreas contíguas ao PARNASO, de maneira a possibilitar a verificação ainda da regularidade da 

celebração de contratos de financiamento pela Caixa Econômica Federal a partir de recursos do programa "Minha Casa Minha Vida", com o propósito 

de subsidiar construtoras privadas a promoverem a implantação de empreendimentos residenciais fora dos parâmetros  instituídos pela Lei de Zoneamento 

Urbano Municipal. 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 

I - PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 

II - DÊ-SE ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do Inquérito Civil; 

III - Reiterem-se os ofícios 889/2019 (fl. 177) e 891/2019 (fl. 178); 

IV - Oficie-se à Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis nos termos do Ofício 888/201/ (fl. 179). 
 

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00005677-2019| 

PORTARIA Nº 44, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

EM CARAPEBUS - FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO - FALTA DE 

NOTA FISCAL - FALTA DE LICITAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO SEM 

LICENÇA. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 

interesses difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 
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Considerando os termos da representação apresentada relatando que o Pronto Atendimento ao cidadão não possui licença para o seu 

funcionamento regular e a farmácia do Município de Carapebus/RJ não tem à disposição da população local medicamentos suficientes e os que chega, 

acaba por não respeitar os mandamentos legais de licitação (falta de licitação) e tributação (não apresentação de nota fiscal). 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público que terá como objetivo apurar 

possíveis irregularidades no funcionamento da Farmácia Popular do Município de Carapebus/RJ. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, à Assessoria Jurídica para análise. 

 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00078654-2019| 

PORTARIA Nº 247, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.004238/2018-47. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo assinado, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5º, inciso I, alínea "h"; 

inciso III, alínea "b" e "e", inciso V, alíneas "a" e "b"; no artigo 6º, inciso VII, inciso XII, inciso XIV, alínea "f"; e no artigo 7º, inciso I, da Lei 

Complementar nº 75/93 e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

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, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, inclusive, pelo acesso universal e igualitário às ações 

e serviços de saúde para a sua promoção proteção e recuperação, consoante o previsto no art. 196 e seguintes da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 

as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea "a" da Lei Complementar nº 

75/93); 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 

coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias 

à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 

bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea "f", e §7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

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 direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público, os serviços 

de relevância pública e o direito de acesso à saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal; 

CONSIDERANDO os elementos e informação contidos no Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.004238/2018-47; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a possível prática de nepotismo na 

FARMANGUINHOS, envolvendo as pessoas nominalmente descritas na representação PRR2ª-00037434/2018. 

Destarte, determino ainda a adoção das seguintes providências: 

1. Registrar e publicar a presente portaria no sistema Único, dispensada a comunicação à CCR, nos termos do OFÍCIO-CIRCULAR 

n.º 22/2018/5ªCCR/MPF 

2. Cumprir as diligências do despacho em anexo. 

 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00034124-2019| 

PORTARIA Nº 32, DE 16 DE AGOSTO 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 mesma Lei Complementar; 

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

d) considerando o disposto na Resolução n. 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando que estipula esse ato normativo que se instaurará procedimento administrativo para fins de: I) acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 

instituições; III) apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

Determina a conversão da Notícia de Fato autuada sob o número 1.28.000.001018/2019-19, em Procedimento Administrativo de 

igual numeração, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 8º, da Resolução CNMP n. 174/2017: 
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DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO: acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas nos municípios de Macaíba, Goianinha, Canguaretama e Baia Formosa. 

ORIGINADOR: Ministério Público Federal 

Requer, por fim, sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema institucional de cadastramento informático, meio pelo qual 

se dará ciência à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

 

RENAN PAES FELIX 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00003041-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

Instauração de Inquérito Civil. Vinculado à 6ª CCR. Inquérito Civil n.º 

1.29.018.000197/2019-32. Objeto: “avaliar e viabilizar a implantação de um 

modelo adequado de gestão territorial na Terra Indígena Cacique Doble, 

localizada no município de Cacique Doble, RS” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 

constitucionais e legais, em face do disposto nos artigos 2º, caput, e 5º, III, da Resolução CSMPF n.º 77/2004 e nos artigos 2º, II, e 3º, caput, da Resolução 

CNMP n.º 181/2017; e 

Considerando que, nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.29.018.000130/2019-06, instaurado para "acompanhar e adotar as 

providências a respeito da reivindicação pela renovação da liderança indígena de Cacique Doble", constatou-se que a insatisfação com a Liderança 

Indígena relaciona-se, precipuamente, à má distribuição das terras agricultáveis e dos recursos provenientes delas entre os membros da Comunidade 

Indígena; 

Considerando as notícias de que parcela das áreas produtivas da Terra Indígena de Cacique Doble estaria sendo arrendada a não-

indígenas; 

Considerando que a Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, estabelecendo, contudo, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, caput 

e § 2º); 

Considerando que a Constituição ainda determina que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 

indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé (art. 231, § 6º); 

Considerando que o artigo 94, caput, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), veda expressamente “o contrato de arrendamento ou 

parceria na exploração de terras de propriedade pública”; 

Considerando as disposições da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que preconiza em seus artigos: 2º 

Que os povos indígenas devem ser ajudados a eliminar as diferenças socioeconômicas em relação aos demais membros da comunidade nacional e que 

tais medidas não deverão ser contrárias aos desejos por eles expressos livremente. 6º Que os povos interessados devem ser consultados, por meio de 

procedimentos adequados e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 

suscetíveis de afetá-los diretamente. 7º Que é seu direito escolher suas prioridades no que diz respeito a seu processo de desenvolvimento. 17º Que lhes 

sendo assegurado o direito ao usufruto de suas terras, as modalidades de sua fruição devem ser por eles estabelecidas. 19º Os programas agrários nacionais 

deverão garantir aos povos interessados condições equivalentes às desfrutadas por outros setores da população, para fins de: b) a concessão dos meios 

necessários para o desenvolvimento das terras que esses povos já possuam; 

Considerando que, na forma da Lei nº 6.001/1973: Art 2º - Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das 

respectivas administrações indiretas, nos limites de suas competências, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: I - 

estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação. III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu 

desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 

subsistência. VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades 

indígenas. VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a 

sua integração no processo de desenvolvimento; 

Considerando que, por meio do decreto nº 7.747/2012, o poder executivo instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, a qual tem por propósito “garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável 

dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições 

plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação 

vigente” (artigo 1º); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público defender, entre outros interesses de expressão coletiva, os direitos e 

interesses das populações indígenas, conforme art. 129, V da Constituição Federal e art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n°. 75/93; 

Considerando, por fim, que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 

difusos e coletivos, especialmente das comunidades indígenas. e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 

129, II, III e V, da Constituição Federal, e art. 6º, VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93), 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC), vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com 

o objetivo de avaliar e  viabilizar a implantação de um modelo adequado de gestão territorial na Terra Indígena Cacique Doble, localizada no município 

de Cacique Doble, RS. 
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DILIGÊNCIAS INICIAIS: 

1) tendo em vista que o presente inquérito civil teve início a partir de notícias e atos realizados no Procedimento Preparatório n.º 

1.29.018.000130/2019-06 (ora suspenso), traslade-se cópias das atas das reuniões realizadas e do último despacho exarado naquele feito; 

2) agende-se a reunião aprazada para o dia 18 de setembro de 2019, às 14h, na Comunidade Indígena de Cacique Doble, estando os 

indígenas, liderança e FUNAI já comunicada; 

3) comunique-se a SPEA, com cópias desta Portaria e dos documentos referidos no item 1, solicitando a indicação de antropólogo 

para dar andamento aos trabalhos já solicitados, inclusive com participação na referida reunião, com informação a esta unidade o mais breve possível; 

4) proceda-se a convite para participação da reunião do servidor da EMATER, Flávio Fagundes da Silva, o qual já tem experiência 

no trato da questão nas comunidades indígenas de Nonoai e Serrinha (região da PRM de Passo Fundo); além disso, proceda-se a contato com o mesmo 

profissional, para agendamento de reunião prévia com a signatária nesta PRM; envie-se cópias desta portaria e dos documentos referidos no item 1; 

5) anexe-se cópia do procedimento já arquivado que tratou, em relação à Comunidade de Cacique Doble, de gestão territorial 
(PNGATI). 

 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00007987-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 

 

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

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição da República, arts. 5º, 6º e 8º da Lei Complementar nº 75/93, em consonância com a Resolução nº 

74/2017 do CNMP e, ainda: 

CONSIDERANDO que o acampamento da comunidade indígena Novo Xingu, localizado entre os municípios de Constantina e Novo 

Xingu, invadiu propriedade particular; 

CONSIDERANDO que os proprietários da área invadida ajuizaram ação de reintegração de posse, autuada na Justiça Federal sob o 

nº 5000032-47.2010.404.7104; 

CONSIDERANDO que o pedido para reintegrar os proprietários à posse do imóvel foi deferido pelo juízo, tendo transitado em 

julgado em 17/03/2018 (E72-CERTTRAN3 da apelação no E112); 

CONSIDERANDO que no ev121 o MM. Juízo intimou este MPF para que acompanhasse a ordem de reintegração de posse, que 

estaria prestes de ser cumprida, bem assim de que, antes, teria intimado a FUNAI a adotar medidas voltadas a desocupação voluntária da área invadida; 

CONSIDERANDO que a Funai informou que "a desocupação voluntária e pacífica - assegurando o bem-estar e a dignidade dos 

indígenas que integram o acampamento - só poderia vir a ser viabilizada por meio da obtenção de uma outra área a ser destinada para a comunidade" 

(ev138); 

CONSIDERANDO que a partir da informação da Funai, no sentido de que a desocupação voluntária e pacífica do local estaria 

condicionada a obtenção de outra área para a comunidade, o MM. Juízo, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000032-

47.2010.4.04.7104/RS, determinou a expedição de Carta Precatória à Comarca de Constantina/RS para o cumprimento de ordem de reintegração de posse 

em favor de ADILES CALEFFI ARAUJO e HERMETO ANTONIO ARAUJO e SILVA em face de indígenas integrantes do Acampamento de Retomada 

Kaingang Sêgu; 

CONSIDERANDO que referida decisão ordenou, ainda, que o ordem de reintegração de posse ocorra "de forma pacífica, com 

preservação da dignidade e da integridade física e psíquica de todos os envolvidos”, determinando, ainda, à FUNAI, “(...) que adote prontamente as 

medidas devidas para disponibilizar transporte para os indígenas, e seus pertences, para outro local por ocasião da desocupação, a ser identificado e 

providenciado por ela própria, com acomodação minimamente digna aos indígenas deslocados”. 

CONSIDERANDO, outrossim, que tramita nesta PRM o Procedimento Administrativo nº 1.29.004.000604/2018-80, ao qual está 

apensado o Procedimento Administrativo 1.29.004.000138/2019-13, com o escopo de acompanhar o andamento das ações judiciais relacionadas à 

comunidade indígena Novo Xingu; 

CONSIDERANDO, entretanto, que embora próximos, este expediente, diferente daqueles, visa a especificamente a acompanhar a 

execução da ordem de reintegração de posse e não propriamente o andamento da ação judicial; 

CONSIDERANDO, ainda, a intimação do MM. Juízo para que este MPF acompanhasse o cumprimento da ordem de reintegração; 

RESOLVE: 

Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de “acompanhar o cumprimento da ordem de reintegração de 

posse exarada nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000032-47.2010.4.04.7104/RS, em face da comunidade Acampamento Novo Sêgu”. 

Como medidas iniciais, determino: 

I. o Registro e a Autuação da presente portaria de Procedimento Administrativo vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal; 

II. a remessa de cópia da presente portaria à 6ª CCR, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006 e art 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, solicitando-lhe a sua publicação, de acordo com o art. 4º, inciso VI, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, art. 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP; 

III. a publicação de cópia desta portaria no site da PRRS, nos termos do art. 9º, § 9º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 9º da 

Resolução nº 174/2017 do CNMP; 

IV. a afixação da presente Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção desta Procuradoria da República 

no Município de Passo Fundo/RS, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso VI, e art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 9º da Resolução 

nº 174/2017 do CNMP; 
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V. que se instrua estes autos com cópia da sentença e do acórdão contidos na ação de reintegração de posse bem como com a decisão 

que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição da precatória; 

VI. que se intime a FUNAI da instauração deste procedimento, notificando o órgão para que preste os esclarecimentos devidos, 

especificamente os atos concretos que pretende adotar em relação à determinação judicial, indicando, inclusive, o local de realocação do grupo e os meios 

materiais que serão fornecidos nos termos da decisão. 

 

CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00006867-2019| 

PORTARIA Nº 47, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 

 

Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000258/2019-31 em 

Inquérito Civil para apurar possível irregularidade no indeferimento de pedido de 

reconhecimento de carteira de habilitação para dirigir do representante, Modou 

Samb Diop, pelo Detran/RS 

 

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

e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir de representação de Modou Samb Diop, noticiando 

possíveis irregularidades cometidas pelo Detran/RS em relação ao seu pedido de reconhecimento de habilitação de estrangeiro; 

CONSIDERANDO que, conforme o relato, seu pedido foi indeferido pelo Detran/RS com a alegação de que sua carteira de habilitação 

havia sido renovada após a data da primeira entrada no Brasil do representante; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000258/2019-31 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) 

abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s):  Apurar possível irregularidade no indeferimento de pedido de reconhecimento de 

carteira de habilitação para dirigir do representante, Modou Samb Diop, pelo Detran/RS; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): Detran/RS; 

c) Autor(es) da representação: Modou Samb Diop. 

II - Oficie-se ao Detran/RS, encaminhando cópia da representação, para que se manifeste sobre o relato e esclareça as razões para o 

indeferimento do pedido de reconhecimento de habilitação do representante, Modou Samb Diop; 

III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00027442-2019| 

PORTARIA N° 10, DE 18 DE JULHO DE 2019 
 

O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; 

e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 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; 

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 no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO a incumbência das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão de atuar nas questões fundiárias, tais como 

conflitos agrários, política de desapropriação, implantação de projetos de assentamento, dentre outros temas; 

CONSIDERANDO a denúncia sobre possíveis irregularidades na delimitação de terra no assentamento Flor do Amazonas IV; 

CONSIDERANDO que segundo o manifestante o INCRA não respeitou os limites previamente estabelecidos, existentes a mais de 

10 anos, não reconhecendo benfeitorias, dentre as quais, cerca de arame, pastagem, casas, curral, fruteiras e outras. Assim, alterou de modo abusivo o 

limite de cada lote; 
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CONSIDERANDO as tratativas estabelecidas em reunião (PR-RO- 00005280/2019), que busca a composição dos conflitos agrários 

no Estado de Rondônia, bem como, mecanismos para evitar a ocorrência de conflitos iminentes; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório 1.31.000.000075/2019-87, cuida de tratativas voltadas especificamente aos 

conflitos agrários ocorridos no Assentamento Flor do Amazonas IV e de conflitos iminentes, devido à ausência de policiamento na região, além de 

tratativas um tanto complexas, relativas às questões afetas ao domínio da área conflituosa; 

CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório não foi concluído, tendo em vista que, restam pendentes as respostas 

aos expedientes enviados ao INCRA, Estado de Rondônia e Delegado de Polícia Civil Agrário de Rondônia. 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: ‘‘Apurar eventual conflito fundiário rural no Assentamento Flor do 

Amazonas IV, no município de Candeias do Jamari/RO’’. 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia 

desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; (ii) 

cumpra as diligências do despacho anexo à presente Portaria. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00027368-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 30 DE JULHO DE 2019 

 

A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em exercício no Estado de Rondônia, Tatiana de Noronha Versiani Ribeiro, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, 

da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 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; 

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 no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que o direito a habitação e moradia é parte essencial no prisma do princípio estruturante da dignidade da pessoa 

humana. 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, em seu artigo 25, dispõe 

acerca da importância da moradia como condição fundamental para o pleno exercício da cidadania. 

CONSIDERANDO que ainda faltam elementos para a regular instrução do Procedimento Preparatório 1.31.000.001928/2018-17, 
mas que o prazo estipulado nas Resoluções 87/2006 do CSMPF e 23/2007 do CNMP já se esgotou; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 
promovendo-se as alterações necessárias na capa do procedimento e junto ao sistema ÚNICO. 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, 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 CNMP; (ii) cumpra-
se, com URGÊNCIA, as diligências pendentes no despacho 255/2019. 

 

TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00027370-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 30 DE JULHO DE 2019 

 

A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em exercício no Estado de Rondônia, Tatiana de Noronha Versiani Ribeiro, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, 

da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 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; 

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 no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
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assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, em seu artigo 25, dispõe 

acerca da importância da moradia como condição fundamental para o pleno exercício da cidadania e que tal direito tem sido ameaçado, conforme relatado 

nos autos do referido PP; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para tramitação do Procedimento Preparatório 1.31.000.001578/2018-99, mas que o prazo 

estipulado nas Resoluções 87/2006 do CSMPF e 23/2007 do CNMP já se esgotou; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 

promovendo-se as alterações necessárias na capa do procedimento e junto ao sistema ÚNICO. 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia 

desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; (ii) 

cumpra-se as diligências constantes no despacho 250/2019 (ÚNICO PR-RO-00014548/2019). 

 

TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00027365-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 30 DE JULHO DE 2019 

 

A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em exercício no Estado de Rondônia, Tatiana de Noronha Versiani Ribeiro, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, 

da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 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; 

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 no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que, segundo Ricardo Lobo Torres1, a realidade atual contempla o aprofundamento da discussão sobre o mínimo 

existencial na perspectiva da teoria dos direitos humanos e do constitucionalismo. Assim, na esteira do entendimento do jurista alemão Otto Bachof2, há 

a possibilidade do reconhecimento de um direito subjetivo à garantia positiva dos recursos mínimos para uma existência digna. Além disso, segundo o 

autor, o princípio da dignidade humana não visa apenas a garantia da liberdade, mas também um mínimo de segurança social, condição/possibilidade 

para uma existência digna; 

CONSIDERANDO que, sem qualquer sombra de dúvidas, no Brasil, a doutrina do mínimo existencial tem guarida na Constituição 

Federal (arts. 1º, III; 3º, I a IV; 170, caput e inciso VII, CF/88) e em diversos instrumentos de natureza infraconstitucional. E isso já vem assegurado, ao 

menos, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, uma vez que consta no art. XXV da Declaração que toda pessoa tem direito a 

um nível de vida suficiente para assegurar sua saúde, o seu bem estar e de sua família. Aliás, nesse sentido, cabível destacar a afirmação do professor 

Adalberto Pasqualotto3 de que na Declaração dos Direitos Humanos da ONU o próprio consumo adquire a perspectiva de essencialidade e de mínimo 
existencial, caracterizando o conjunto de bens indispensáveis ao provimento das necessidades básicas do indivíduo e da família; 

CONSIDERANDO que diversos textos internacionais ampliaram a noção de mínimo existencial (que é essencialmente mutável e 

condicionada à época que se analisa), dentre dos quais se pode citar, por exemplo, a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento (ONU – 1986), que 

traz a noção de direito humano como direito sustentável. Também podem ser citados o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(ONU – 1966), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica - 1969), a Carta Europeia de Direitos Humanos e a 

Declaração do Milênio das Nações Unidas (ONU – 2000). Assim, constata-se que, no plano internacional, o mínimo existencial aparece, geralmente, 
relacionado com os direitos sociais. Nesse sentido são os ensinamentos do professor Eurico Bitencourt Neto4: 

… com a transformação dos Estados, que deixaram de adotar políticas meramente liberais para adentrarem numa fase em que ocorre 

o início a proclamação formal de direitos sociais pelas constituições, inicia-se o esboço do reconhecimento formal de um direito ao mínimo para uma 

existência digna, que ultrapassa a concepção de assistencialismo como caridade, surgindo essa obrigação do Estado como dever. Mais precisamente, após 
a Segunda Guerra Mundial, é que surge um direito fundamental à dignidade humana, inclusive oponível ao Estado. 

CONSIDERANDO que, portanto, no Estado Constitucional Democrático e no atual estágio do desenvolvimento humano, a energia 

elétrica indubitavelmente constitui um serviço público de natureza essencial, integrando o denominado “mínimo existencial” e, portanto, é inaceitável 

que diversas famílias estejam ainda sem qualquer perspectiva para atendimento, independentemente da natureza das justificativas do Poder Público 

(orçamentária, financeira, burocracia em licenciamentos, litígio em áreas, pela posse e propriedade da mesma, etc); 

CONSIDERANDO que, a partir do ano de 2003, o Governo Federal deu início ao “Programa Nacional de Universalização do Acesso 

e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos – Programa Luz para Todos” objetivando, até o ano de 2010 (posteriormente alterado decretos e prazos), 
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assegurar o acesso à energia elétrica à população rural brasileira e que a razão de ser do projeto está na inclusão social de famílias que, até então, 

suportavam condições semelhantes àquelas experimentadas na sociedade pré-industrial; 

CONSIDERANDO que a política de universalização do acesso à energia elétrica tem como consectário também a garantia aos 

serviços básicos de saúde, educação, comunicação social, abastecimento de água e desenvolvimento econômico. Ademais, representa importante 

instrumento de fixação do homem no campo, evitando-se os deletérios efeitos do êxodo rural, com o consequente crescimento desordenado de nossas 

cidades; 

CONSIDERANDO que a universalização do acesso à eletricidade constitui-se em meio de combate à desigualdade/exclusão social 

apto a operacionalizar a norma gravada no art. 3º, III, da Carta da República, em consonância com os ditames da justiça social. Daí a essencialidade 

característica do serviço público de energia elétrica, que viabiliza, como importante consectário, a implementação e a concretização de direitos 

fundamentais inerentes à condição humana; 

CONSIDERANDO que, reforçando o caráter da essencialidade, pode se citar a Lei Federal 7.783/89 que, ao dispor sobre o exercício 

do direito de greve, define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e elenca como serviços ou 

atividades essenciais o “tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis” (art. 10, alínea I); 

CONSIDERANDO que, a partir dessas premissas, a prestação do serviço de energia elétrica tem inarredável fundamento 

constitucional, devendo ser priorizado frente a qualquer outra questão que se põe, ou seja, disputa pela posse e propriedade da área; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para tramitação do Procedimento Preparatório 1.31.000.001578/2018-99, mas que o prazo 

estipulado nas Resoluções 87/2006 do CSMPF e 23/2007 do CNMP já se esgotou; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 

promovendo-se as alterações necessárias na capa do procedimento e junto ao sistema ÚNICO. 
NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia 

desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; (ii) 

cumpra-se as diligências constantes no despacho 244/2019 (ÚNICO PR-RO-00014190/2019). 
1 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 7. 

2 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas 

aproximações. Revista de Direitos Fundamentais &Justiça. Porto Alegre, n.1, p. 171-213, out./dez. 2007 p. 180 

3 PASQUALOTTO, Adalberto. Fundamentalidade e efetividade da defesa do consumidor. Revista de Direitos Fundamentais & 

Justiça. Porto Alegre, n.9, p. 66-100, out./dez. 2009, p. 68. 
4 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2010, p. 49. 

 

TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-VLH-RO-00004091-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 74, DE 16 DE AGOSTO DE 2019 

 

IC – 1.31.003.000098/2016-19 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de denúncia do senhor Claudinei Marcon, que tem por escopo apurar possíveis 

irregularidades na execução de obras para acesso aos projetos de assentamento Maranatá, Zé Bentão e Alzira Augusto Monteiro em Corumbiara-Ro. 

Cuida-se de obras com verbas de convênio firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia (DER) e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (Processo n. 54.300.002439/2013-44, Convênio 795040/2013).O noticiante afirma que 

“conseguiu constatar irregularidades, principalmente, porque possui máquinas pesadas, que aluga para terceiros, e conhece de obras”. Desse modo, 

relatou ter evidenciado ser exorbitante o valor que fora empregado, uma vez que observou o valor “nas placas das obras”. Alegou que haveria uma 

execução inadequada dos serviços, visto que “o aterro e o assentamento da base da estrada não estavam sendo feitos sobre toda extensão dos bueiros”; e 

que “não houve cascalhamento integral dos trechos”. Declarou que as estradas devem ter 12 metros de largura, contudo as estradas abertas ou recuperadas 

pela construtora têm entre 6 e 7 metros de largura. Em razão disso, foi instaurado o presente procedimento. Inicialmente, foram expedidos ofícios à 

Superintendência do INCRA (Porto Velho) e ao DER, nos quais foram questionados a quem caberia fiscalizar a execução do referido convênio. O DER 

informou que os dados e informações referentes ao Convênio mencionado, poderiam ser solicitadas a 1ª Residência Regional do DER-Ro no município  

de Colorado do Oeste junto aos membros da Comissão de Fiscalização composta pelos Srs. Cícero Messias Dantas de Araújo e Luiz Henrique Ruiz 

Motta, responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços relativos ao convênio 795040/2013. Todavia, o DER informou que não havia obras 

no PA. Alzira Augusto Monteiro com verbas advindas do referido convênio, conforme foi noticiado pelo denunciante. Dese modo, restou a averiguação 

de irregularidades nos Projetos de assentamentos Maranatá e Zé bentão. O INCRA informou que as obras haviam sido suspensas por determinação da 

presidente da autarquia por questões orçamentárias, conforme o Memorando 08/2016 (f. 16). Outrossim, juntou-se relatório de execução das obras pelo 

DER, bem como planilha exibindo a situação das obras (f. 19-39). Dado ao lapso temporal das informações contidas nos autos, consta despacho/ofício 

solicitando novamente ao DER e ao INCRA informações quanto a situação das obras, bem como das tratativas dada ao referido convênio (f. 45). Em 

atenção ao pedido supramencionado, o DER informou que as referidas obras já foram concluídas, bem como juntou os termos de recebimento (f. 50v-

51). O INCRA também destacou que as obras nos projetos de assentamentos Maranatá e Zé Bentão haviam sido concluídas, e informou o ritmo em que 

se encontravam as obras em outros assentamentos executadas com verbas destinadas pelo convênio 795040/2013. Ressalta-se a presença do inquérito 

civil 1.31.003.000120/2014-69 em apenso. Trata-se de notícia do ano de 2014 informando que 5 crianças residentes no assentamento Maranatá pararam 
de ir à escola devido às condições de trafegabilidade no local. 

É o relatório. Acentua-se que a notícia que ensejou a presente apuração é de 2016. Nessa época as obras estavam suspensas por 

questões orçamentárias, conforme memorando enviado pela então presidente do INCRA (f. 16). De tal forma, é aceitável que em tal período não houvesse 

cascalhamento integral dos trechos ou que o aterro não estivesse sendo feito sobre toda a extensão dos bueiros, uma vez que as obras estavam em 

andamento. No presente ano, o INCRA informou que foram sanadas as questões jurídicas que ocasionaram o atraso dos repasses financeiros, bem como 
destacou que as obras em alguns PAs já foram concluídas e em outros estavam em andamento, conforme planilha anexa (f. 60). 
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Destaca-se que as obras nos projetos de assentamentos Maranatá e Zé Bentão foram finalizadas (locais onde foram detectadas as 

“irregularidades” pelo noticiante). Insta mencionar que às f. 50v-51 consta os termos de recebimento das obras. Salienta-se que os responsáveis pela 

fiscalização assinaram o aludido documento e atestaram que os serviços foram executados a contento pela empreiteira; atendendo às condições 

contratuais, normas técnicas em vigor e instruções e planos fornecidos pelo DER-Ro. Em relação ao IC 1.31.003.000120/2014-69 em apenso, tem-se que 

as obras na estrada do assentamento Maranatá já foram concluídas. De tal sorte, não há mais o que se falar em intrafegabilidade no local. Não há, portanto, 

elementos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública ou a tomada de quaisquer outras medidas semelhantes, de modo que é também aplicável 

a Orientação nº 4 da 5ª CCR: ORIENTAÇÃO Nº 4/5ª CCR: “A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias 

razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o 

arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos.” Diante da ausência de elementos de convicção a indicar a 

existência de irregularidades que ensejem a atribuição do Parquet Federal, não há justificativa para prosseguir com a presente investigação, sob pena de 

mora em relação a procedimentos outros sob responsabilidade deste MPF, que reclamam aprofundamento da apuração, e de ofensa ao princípio da 

eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República). Ante o exposto, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil Público. Cientifique-se os 

noticiantes (f. 03-04 e f. 03 do apenso I) do prazo recursal de 10 dias. Decorrido o prazo sem interposição de recurso, Certifique-se e encaminhe a 5ª 

CCR. Do contrário, voltem-me conclusos. 

 

MURILO RAFAEL CONSTANTINO 

Procurador da Republica 

Em substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-MFR-SC-00003713-2019| 

PORTARIA Nº 32, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Notícia de Fato n. 1.33.015.000106/2019-66 

 

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

b) considerando as incumbências previstas no artigo 6º, inciso VII, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 
de 1993; 

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

d) considerando o contido na Resolução 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Converte este procedimento em inquérito civil, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto apurar supostas 

irregularidades no recebimento de cestas básicas por indígenas em Mafra - SC. 

Autores da representação: SADRAQUE KORA GARCIA e ISAQUEU REFEY DOMINGOS SALLES. 

Possível responsável pelos fatos investigados: FUNAI 

Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

Ordena que seja comunicada a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, nos termos do art. 9º, da Resolução 

n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Publique-se. 

 

RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005000-2019| 

PORTARIA N° 9, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000220/2018-69. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 
investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 
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RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000220/2018-69; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. retornem-me os autos conclusos, para deliberações. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador Da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005001-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000217/2018-45.Assunto: Convolação em 

Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000217/2018-45; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 
106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 
5. retornem-me os autos conclusos, para deliberações. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005002-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000215/2018-56. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000215/2018-56; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. retornem-me os autos conclusos, para deliberações. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005003-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000214/2018-10. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000214/2018-10; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. retornem-me os autos conclusos para deliberações. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005004-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000213/2018-67. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000213/2018-67; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. retornem-me os autos conclusos para deliberações. 

Ourinhos, SP. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005005-2019| 

PORTARIA N° 14, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000210/2018-23. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 
n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 
Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000210/2018-23; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. aguarde-se resposta ao ofício expedido à concessionária CTG Brasil. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005006-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000209/2018-07. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000209/2018-07; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. aguarde-se prazo de acautelamento dos autos. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005007-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000208/2018-54. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 
a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 
neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000208/2018-54; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 
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3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. aguarde-se o prazo do ofício expedido à Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada da PR-SP. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00004998-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000205/2018-11. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 

Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 

a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000205/2018-11; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 
106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 
10 (dez) dias; 

5. cumpra-se o despacho 1428/2019 (doc. PRM-ORH-SP-00004953/2019) 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-AQA-SP-00002696-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 

 

Notícia de Fato1.34.017.000049/2019-68. Assunto: Instauração de IC 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Araraquara, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

nº 23/2007: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências a fim de apurar os fatos e respectivos documentos que integram o 

presente feito, bem como, por outro lado, a impossibilidade de mantê-lo como Notícia de Fato, por conta da proximidade do exaurimento do prazo legal; 

RESOLVE, 

INSTAURAR inquérito civil, com o fim de apurar eventual irregularidade praticada pela concessionária AES Tietê, que supostamente 

teria determinado a demolição de estaleiro em área localizada no entorno/faixa de segurança do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ibitinga, SP, cuja 
instalação e permanência dependeria de autorização da Marinha do Brasil, determinando as seguintes providências: 

1. Registre-se a presente portaria, juntamente com a Notícia de Fato nº 1.34.017.000049/2019-68. 

2. Comunique-se a egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração deste IC, nos termos 
do art. 6º, da Resolução nº 87/2010, do CSMPF; 
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3. Diante do teor do Ofício nº 566/CPFT-MB, oficie-se novamente à Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, encaminhando cópia de todos 

os documentos encaminhados pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Complementares 1 a 16), extraídos dos 

autos da apelação cível nº 0008783-69.2011.8.26.0236. Na mesma oportunidade, informe que o objeto dos autos refere-se a área situada no entorno/faixa 

de segurança do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ibitinga, SP, de responsabilidade do Espólio de Valdemar Aparecido Granzoti, registrada no 

Cartório de Imóveis da Comarca de Ibitinga, SP, matrícula 33.611, área rural qualificada como propriedade IBT-D-371/100. 

6. Após, conclusos. 

 

RUDSON COUTINHO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005008-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000202/2018-87. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 
Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 
a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 
neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000202/2018-87; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 
106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 
10 (dez) dias; 

5. aguarde-se resposta ao ofício expedido ao representado. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005010-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000198/2018-57. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 
Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 
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CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 
a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000198/2018-57; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 
106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. aguarde-se reposta à intimação nº 92/2019. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005011-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000197/2018-11. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a ocorrência de intervenção antrópica em área de preservação permanente, no Loteamento 
Chácaras de Recreio Chavantes, no município de Chavantes/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de 

investigação neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar 
a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010, incluído pela Res. CSMPF nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto de investigação 

neste procedimento, localizado no Loteamento Chácaras de Recreio Chavantes, em Chavantes/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000197/2018-11; 

2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 

3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/10, com a redação da Resolução CSMPF 
106/10; 

4. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

5. aguarde-se resposta ao ofício expedido à Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada da PR-SP. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00090694-2019| 

PORTARIA Nº 274, DE 21 DE AGOSTO 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: 

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

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal; 



DMPF-e Nº 159/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 21 de agosto de 2019 Publicação: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 30 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

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

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso III, 

da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 

sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, 

a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a 

defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas; 

CONSIDERANDO os elementos constantes do procedimento preparatório nº 1.34.001.001405/2019-30, instaurado com o objetivo 

de apurar eventual omissão da ANAC no exercício de seu poder regulatório, referente à garantia de que a bagagem de mão que esteja nas medidas 

regulamentares seja levada na cabine; 

CONSIDERANDO que a ANAC foi oficiada nos autos do referido procedimento, requisitando (i) manifestação sobre a notícia de 

ausência de garantia, para o consumidor, de que a bagagem de mão que esteja nas medidas regulamentares seja levada na cabine da aeronave, a depender 

da lotação da cabine, especialmente pelo fato de que tal lotação somente vem ocorrendo devido à decisão das próprias companhias aéreas pela cobrança 

de franquia de bagagem; (ii) manifestação a respeito da eventual ausência de regulamentação da ANAC sobre o assunto; (iii) que informe se o tema está 

incluído na agenda regulatória da ANAC para o biênio 2019-2020 e, em caso negativo, que informe se há previsão para que a Agência regulamente o 

assunto; 

CONSIDERANDO que o Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos – SAS da ANAC encaminhou, em resposta, o 

Ofício nº 146/2019/SAS-ANAC, informando que o tema “bagagem de mão” já se encontra regulamentado pela Agência na Resolução ANAC nº 

400/2016; Que juntou, ainda, o Parecer nº 42/2019/GCON/SAS, que apresenta manifestação sobre os quesitos formulados pelo MPF; Que tal parecer 

responde, em relação ao item (i), que, conforme o art. 14 da Resolução ANAC nº 400/2016, o passageiro tem o direito de transportar uma franquia de 10 

(dez) quilos como bagagem de mão, de acordo com as dimensões informadas pela empresa aérea; Que tal parecer esclarece, contudo, que caso o peso e 

o conteúdo da bagagem sejam restringidos pelo transportador aéreo, estas informações devem estar expressas no contrato de transporte; Que informa que 

a previsão de restrições ao transporte de bagagem de mão decorre da necessidade de garantir a segurança do voo, de modo a não acarretar riscos 

operacionais e físicos aos passageiros; Que esclarece que, além disso, a possibilidade de restrição de peso e conteúdo da  bagagem despachada e de mão 

também tem por objetivo adequar o volume à capacidade dos diferentes modelos das aeronaves, inclusive daquelas de menor porte, bem como às 

restrições técnicas do serviço; Que informa, ademais, que esta previsão sempre existiu no transporte aéreo (arts. 36 e 48 da Portaria no 676/2000, que já 

tratavam de eventuais restrições ao transporte de bagagem, despachada ou de mão); Que em relação aos itens (ii) e (iii), reitera que a matéria em discussão 

já se encontra regulamentada por meio da Resolução ANAC nº 400/2016; Que ressalta que a escolha técnica da Agência foi no sentido de harmonizar a 

garantia dos direitos dos usuários do transporte aéreo com os requisitos de segurança à operação do voo; Que ressalta, por fim, que, nos termos do art. 

42 da referida Resolução, a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos – SAS deverá submeter à Diretoria da ANAC, após 5 anos de 

vigência da Resolução, que entrou em vigor em março/2017, relatório sobre sua aplicação, eficácia e resultados, com a indicação de possíveis pontos 

para revisão, oportunidade em que será promovida ampla discussão e participação social; Que informa que, para tanto, a Agência tem monitorado as 

reclamações registradas pelos passageiros do transporte aéreo na plataforma Consumidor.gov.br; 

CONSIDERANDO que foi expedido o Ofício nº 9958/2019/GABPR1-ASF à SENACON, requisitando encaminhamento de 

informação sobre o número de reclamações de consumidores registradas no Portal Consumidor.gov.br, contendo os critérios de pesquisa "bagagem de 

mão" (e) "cabine", no segmento de mercado "Transporte Aéreo", em todo o país, nos períodos de 2018 e 1º Semestre de 2019, referentes à recusa de 

companhias aéreas em permitirem que bagagens de mão que estavam nas medidas regulamentares fossem levadas na cabine, bem como, se  possível, 

informação sobre os indicadores referentes ao total das referidas reclamações (índice de solução, índice de satisfação, prazo médio de resposta e 

reclamações respondidas); 

CONSIDERANDO que a SENACON, em resposta, encaminhou o Ofício nº 57/2019/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ, 

informando ter realizado consulta ao Portal Consumidor.gov.br, assim como ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, 

a respeito da existência de reclamações referentes à “bagagem de mão” e “cabine” no segmento de mercado Transporte Aéreo, entre os anos de 2018 e 

2019; Que informou que, no Portal Consumidor.gov.br, foram registradas, com relação à “dificuldade para embarque com bagagem de mão”, 149 

reclamações em 2018 e 142 reclamações em 2019 (jan-jul); Que informou que, de um total de 31.664 reclamações no segmento de Transporte Aéreo no 

ano de 2019 (jan-jul), foram finalizadas 28.244 reclamações, ou seja, aquelas que já tiveram prazos de resposta da empresa e de avaliação do consumidor 

finalizados; Que informou que, para o mesmo período, a média de nota dada pelo consumidor para avaliar o atendimento das empresas do segmento foi 

de 2,52 pontos em uma escala de 0 a 5 e que a média de tempo de resposta foi de 6,43 dias; Que informou que, em relação ao SINDEC, foram encontrados 

131 relatos de atendimentos relacionados aos termos “bagagem de mão” e “cabine” para o segmento Transporte Aéreo, tendo juntado relatório de 

pesquisa; 

CONSIDERANDO a proximidade do prazo para encerramento do procedimento preparatório nº 1.34.001.001405/2019-30 e que não 

estão esgotadas as possibilidades de diligências; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como arts. 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, ambos 

da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de verificar a atuação da ANAC em relação a eventuais 

reclamações de consumidores referentes à dificuldade para embarque com bagagem de mão. Altere-se a capa dos autos nos seguintes termos: 

“EMENTA: CONSUMIDOR. Transporte aéreo. Atuação da ANAC. Eventuais reclamações de consumidores referentes à recusa de 

companhias aéreas em permitirem que bagagens de mão que estejam nas medidas regulamentares sejam levadas na cabine das aeronaves”. 

Determino: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se às anotações no Sistema Único, inclusive para fins de publicação e 

alteração da ementa; 

b) Registre-se a designação do Assessor lotado neste Gabinete da Procuradoria da República em São Paulo para secretariar este 

inquérito civil; 

c) Controle-se o prazo do presente inquérito civil público (art. 9º da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

d) Expeça-se ofício ao Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da ANAC, acusando o recebimento do Ofício nº 

146/2019/SAS-ANAC e do Parecer nº 42/2019/GCON/SAS (Processo ANAC 00058.019277/2019-69) e encaminhando cópia das informações 
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apresentadas pela SENACON, por meio do Ofício nº 57/2019/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ (Doc. PR-SP-00089671/2019), bem como 

requisitando: (i) manifestação sobre o número de reclamações de consumidores apresentado pela referida Secretaria quanto à dificuldade para embarque 

com bagagem de mão em aeronaves; (ii) que informe quais as medidas de monitoramento que estão sendo adotadas pela Agência em relação às 

reclamações registradas por passageiros do transporte aéreo na plataforma Consumidor.gov.br, para fins de atendimento ao art. 42 da Resolução ANAC 

nº 400/2016; (iii) que informe o número de reclamações de usuários do transporte aéreo recebidas pela ANAC no período de 2018 e 2019 (jan-jul), 

referentes à recusa de companhias aéreas em permitirem que bagagens de mão que estejam nas medidas regulamentares sejam levadas na cabine, bem 

como as medidas que são adotadas pela Agência em tais casos. 

 

ADRIANA DA SILVA FERNANDES 

Procuradora da República 
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