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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

 
DECISÃO DE 30 DE ABRIL DE 2013 

 

Decisão nº : 1733/2013 

Referência: PA/MPF/PR   Pará/PA - nº  1.23.000.000246/2012-73 

Representante: Patrícia Gonçalves Almeida Tesch 

Representada: Escola Superior da Amazônia 

Procurador da República: Alan Rogério Mansur Silva 

Arquivamento: 17/10/2012 (fls.29/31) 

 

DIREITO A EDUCAÇÃO. DIFICULDADES NA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO. SUBSTITUIÇÃO DE 
ORIENTADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em razão de representação que noticia dificuldades enfrentadas pela 
representante para concluir o curso de mestrado em razão da demissão de seu orientador pela Escola Superior da Amazônia. 

2.Instada a se manifestar a representada informou que o desligamento do professor orientador foi resultado de regular processo 
administrativo, instaurado em função da prática de infrações ás normas da instituição. 

3.Por outro lado, tratar-se de interesse individual disponível, não se justificando, portanto, a intervenção do Ministério Público. 

4.Por tal motivo, concluiu o procurador pelo arquivamento do feito, por entender não existir mais motivos para a sua 
continuidade.  

5.Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, sob a ótica desta 
PFDC, mantenha-se a decisão de arquivamento. 

6.Saliente-se, ainda, que o arquivamento não impede novas investigações pelo Ministério Público Federal ou ajuizamento de 
ações civis públicas referentes ao objeto aqui tratado, caso novas reclamações da mesma natureza venham ao conhecimento deste órgão ministerial. 

Brasília, 30 de abril de 2013. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
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DECISÃO DE 13 DE MAIO DE 2013 
 
Decisão nº : 2498/2013 
Referência: PA/MPF/PRM Mafra/SC   nº  1.33.015.000076/2012-11 
Requerente: Carlos Roberto Madureira 
Requerida: Fundação Cesgranrio 
Procurador da República: Daniel Holzmann Coimbra (PRM Mafra/SC) 
Arquivamento: 04/10/2012 (fls. 39/40) 
 
DIREITO DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE. PROCESSO SELETIVO. 

CÁLCULO DE NOTAS. EDITAL  1/2012. FUNDAÇÃO CESGRANRIO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 
1. Trata-se de peça de informação autuada a partir de representação formulada  por Carlos Roberto Madureira, noticiando 

irregularidade no modo como foi realizado o cálculo das notas do concurso público da Caixa Econômica Federal para o cargo de técnico bancário, 
edital nº 1/2012NM.  

2. O representante alegou que foi prejudicado pela aplicação da fórmula utilizada para cálculo apresentada no edital, sendo que 
esta considera a nota dos demais candidatos que prestaram a prova, o que acabou por reduzir sua nota final e fez com que não atingisse a nota 
mínima exigida, eliminando-o do concurso, já na primeira fase. 

3. Oficiada, a Fundação Cesgranrio informou que o procedimento de padronização mantém a posição relativa dos candidatos, 
selecionando os mais bem colocados no processo seletivo, e que a média aritmética e o desvio padrão são arbitrados buscando selecionar a 
quantidade ideal de candidatos.  

4. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, por concluir que não houve qualquer irregularidade na confecção 
do edital nem no cálculo das notas dos candidatos, uma vez que a nota do representante fora reduzida em razão do alto valor do desvio padrão das 
notas do polo escolhido, não vislumbrando qualquer ilegalidade que  justifique a atuação ministerial. 

5. Acertada a decisão, mantenha-se a promoção de arquivamento, ora homologada. 
Brasília, 13 de maio de 2013. 

 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

PORTARIA Nº 37, DE 14 DE MAIO DE 2013 
 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

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

RESOLVE: 
Art 1º – Designar o Procurador Regional da República lotado na Procuradoria da República no Estado do Pará José Augusto 

Torres Potiguar, a Procuradora Regional da República da 1ª Região Luciana Marcelino Martins e a Procuradora da República no Distrito Federal 
Anna Carolina Resende Maia Garcia para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da 
República no Estado de Tocantins e nas Procuradorias da República nos Municípios de Araguaína e Gurupi, a realizar-se no período de 24 a 28 de 
junho de 2013, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de 
suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com 
objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

Art. 2º – No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 
 

PORTARIA Nº 38, DE 14 DE MAIO DE 2013 
 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

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

RESOLVE: 
Art 1º – Designar o Procurador Regional da República lotado na Procuradoria da República no Estado do Pará José Augusto 

Torres Potiguar, os Procuradores Regionais da República da 1ª Região Luciana Marcelino Martins e José Cardoso Lopes, e o Procurador da 
República no Estado do Piauí Tranvanvan da Silva Feitosa para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Correição Ordinária na 
Procuradoria da República no Distrito Federal, a realizar-se no período de 24 a 28 de junho de 2013, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a 
eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da 
LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos 
Superiores do Ministério Público Federal. 

Art. 2º – No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 
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PORTARIA Nº 39, DE 14 DE MAIO DE 2013 
 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

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

RESOLVE: 
Art 1º – Designar o Subprocurador-Geral da República Edilson Alves de França, Corregedor-Geral Suplente do Ministério 

Público Federal, os Procuradores Regionais da República da 5ª Região Fábio George Cruz da Nóbrega e Uairandyr Tenório de Oliveira, e o 
Procurador da República na Paraíba Victor Carvalho Veggi para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Correição Ordinária na 
Procuradoria da República em Pernambuco e nas Procuradorias da República nos Municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada, a 
realizar-se no período de 17 a 21 de junho de 2013, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do 
Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as 
dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público 
Federal. 

Art. 2º – No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Boletim de Serviço e no Diário Oficial da União. 
 

PORTARIA Nº 40, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 247 e seguintes, em atenção à solicitação do Ofício nº 116/2013-GAB/EAF, do Presidente da 
Comissão de Inquérito Administrativo Edilson Alves de França,  resolve: 

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo constituída pela PORTARIA-CMPF 
Nº 28, de 9.4.2013 (Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.009154/2012-33) para a conclusão dos trabalhos. 

 
PORTARIA Nº 41, DE 16 DE MAIO DE 2013 

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

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

RESOLVE: 
Art 1º – Designar os Procuradores Regionais da República da 4ª Região Roberto Luís Oppermann Thomé, Januário Paludo, João 

Heliofar de Jesus Villar, Marcus Vinícius Aguiar Macedo e Claudio Dutra Fontella, a Procuradora da República no Rio Grande do Sul Fabíola Dörr 
Caloy, o Procurador da República no Município de Novo Hamburgo Celso Antônio Tres e a Procuradora da República no Município de Santa Maria 
Jerusa Burmann Viecili para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no Estado 
de Santa Catarina e nas Procuradorias da República nos Municípios de Blumenau, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul, 
Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão, a realizar-se no período de 17 a 28 de junho de 2013, cujo fim é 
verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o 
cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar 
sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

Art. 2º – No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 
 

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
 

PORTARIA Nº 63, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições 
legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 565, de 17 de setembro de 2012, e tendo em vista o disposto na Portaria 
PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997,  bem como o disposto no Memorando Circular MPF/PRR/RJ/GAB/PCR nº 47/2013, resolve:                   

Art. 1º - Designar o Excelentíssimo Procurador Regional da República Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA para 
oficiar perante a 6ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

Art. 2º -   Esta Portaria entra em vigor em 20 de maio de 2013. 
 

       PORTARIA Nº 64, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições 
legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 565, de 17 de setembro de 2012, e tendo em vista o disposto na Portaria 
PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997,  bem como o disposto no Memorando Circular MPF/PRR/RJ/GAB/PCR nº 54/2013, resolve:                   

Art. 1º - Designar o Excelentíssimo Procurador Regional da República Dr. TOMAZ HENRIQUE LEONARDOS para oficiar 
perante a 3ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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Art. 2º -   Esta Portaria entra em vigor em 20 de maio de 2013. 
 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
 

PORTARIA N° 52, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 
Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público 

(art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério 
Público da União (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC 75/93); 

RESOLVE converter a presente Peça de Informação nº 1.13.000.000534/2013-55 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a 
finalidade de apurar supostas irregularidades na aplicação das verbas públicas destinadas à educação, no Município de Barcelos/AM.  

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COORJUR para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da 

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 
II – a expedição de ofício ao Município de Barcelos/AM para que informe:  
(i) a forma como foram gastos os recursos do FUNDEB no ano de 2012 e 2013, até a presente data; 
(ii) se os salários dos professores da rede municipal de ensino está em dia e, caso não esteja, qual a razão; 
(iii) quantidade de escolas municipais, estado de conservação, estrutura interna e externa e adequação ao ensino fundamental; 
(iv) se há escolas em construção e o estágio da obra; 
(v) quantitativo de gasto com merenda escolar, qualidade da mesma e frequência da distribuição, bem como eventuais problemas 

enfrentados em 2013 e 2013; 
(vi) condições do transporte escolar e de professores dentro e fora da área urbana; 
(vii) a existência de Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no Município de Barcelos. 
III – a expedição de ofício ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no Município de Barcelos 

solicitando relatório dos gastos do FUNDEB de 2012 até a presente data; 
IV – a expedição de ofício ao representante para que informe se as irregularidades no ensino foram sanadas pelo Município ou se 

ainda persistem. 
Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 
 

ALEXANDRE JABUR 
 

PORTARIA Nº 59, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei 
Complementar 75/1993 e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente e, 
especificamente, a propositura das ações de responsabilidade por danos morais e materiais causados ao meio ambiente (art. 129, III, da Constituição 
Federal e art. 1º, I, da Lei nº. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato n. 1732/2013, encaminhada pelo MP/AM – 18a PRODEMAPH, contendo cópia do 
procedimento administrativo n. 2660/T/10 – IPAAM, referente a Autos de Infração e de Interdição aplicados, por supressão vegetal e extração 
mineral sem licença, à empresa CLN Participações e Empreendimentos Imobiliários, que causou, inclusive, dano em APP (aterro) de curso d´água; 

CONSIDERANDO que o local do dano é a Av. do Turismo, s/n, lote B, havendo a empresa apresentado em defesa 
administrativa a LMI n. 051/2009 - SEMMAS; 

CONSIDERANDO que, no entanto, a licença ambiental apresentada refere-se à atividade de construção civil para implantação de 
um galpão para depósito de materiais, e, a primeira vista, não autoriza supressão vegetal, extração mineral e intervenção em APP, como realizado; 

CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental das atividades de extração mineral,  cabe ao IPAAM (que, no caso, indeferiu 
a defesa administrativa da empresa autuada, mantendo as multas aplicadas), após autorização do DNPM (uma vez que o recurso mineral constitui 
bem da União, nos termos do art. 20, IX da CF/88), sendo que o Município pode apenas atestar a viabilidade da localização pretendida para a 
atividade, ou seja, expedir apenas LMC (LP) e não LMI; 

CONSIDERANDO que não consta dos autos, ainda, que o empreendedor tenha realizado qualquer ação de recuperação da área 
degradada, conforme o comando ao art. 225, §2º da CF/88 e arts. 4º, VII c/c 14, §1º da Lei n. 6.938/81, sendo que a prévia aprovação do PRAD é 
condição para a obtenção do licenciamento ambiental da atividade de extração mineral; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como seu objeto apurar a supressão vegetal, extração mineral e dano 
em APP, sem licença ambiental, praticados pela empresa  CLN Participações e Empreendimentos Imobiliários na Av. do Turismo, s/n, lote B, 
Tarumã.  

Para isso, DETERMINA:  
I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 
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II - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de 
avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 

III – Comunique-se a instauração à douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio 
eletrônico;  

IV – Oficie-se à SEMMAS e ao DNPM, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre o caso narrado (com cópia da 
presente Portaria e dos documentos em anexo), devendo realizarem fiscalização na área para atestarem a situação atual do dano ambiental;  

V –  Encaminhe-se cópia dos documentos em anexo ao Coordenador Criminal da PR/AM para as providências que entender 
cabíveis. 

 
RAFAEL DA SILVA ROCHA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

 
DESPACHO DE 16 DE MAIO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público  nº 1.14.007.000118/2009-73 

 
Não tendo formado convicção quanto aos fatos em apuração no presente Inquérito Civil, bem como diante da imprescindibilidade 

do aguardo do  fim da suspensão da sentença proferida nos autos nº 0003716-68.2004.4.01.3803, determino a prorrogação do feito por mais 01 (um) 
ano, nos termos do art. 15, da Resolução 87/2010/CSMPF. 

Por fim, cientifique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu 
Coordenador, remetendo-lhe cópia da decisão para fins de homologação, solicitando, ainda, a publicação da presente prorrogação, caso homologada, 
conforme disposto no art. 15 e parágrafo 1º da Resolução n° 87/2010. 

 
MÁRIO ALVES MEDEIROS 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 11, DE 9 DE MAIO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da PR-BA. Ref.: Cópia 
Peças de Informação 1.14.000.000978/2013-53. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nos artigos 6°, VII, alínea "a" e "c" da Lei Complementar nº 75/93 e 129, 

II, III e VI, da Constituição Federal de 1988,  e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e: 
a) Considerando a representação do Sr. Marcos Antonio Sacramento, em que noticia sobre a ausência de entrega de 

correspondências na Vila Dorinda, 09, Boa Viagem, além de aduzir que as correspondências são deixadas numa caixa de luz abandonada, com 
acesso a qualquer pessoa; 

b) Considerando a legitimidade do Ministério Público para expedir notificações nos inquéritos civis de sua competência, 
requisitando documentos e informações para instruí-los (art. 129, inciso VI da Constituição Federal), assim como é sua função institucional exercer a 
defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos órgãos da administração pública federal direta 
ou indireta (art. 39, II, da Lei Complementar 75/93); 

c) Considerando o dever do Ministério Público da União de proteger os interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 
relativos ao consumidor, conforme preceitua a alínea “c” do inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93 e os incisos III e IV do art. 6º da Lei 
nº 8.078/90; 

d) Considerando que é função do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados” na Constituição da República (art. 129, II, CF); 

e) Considerando que compete à União manter o serviço postal, nios termos do inciso X do art. 21 da CF; 
f) Considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos configura empresa pública federal; 
RESOLVE INSTAURAR Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, com o seguinte 

objeto: “Apurar a suposta má prestação do serviço postal pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na Bahia, no que diz respeito a entrega e 
extravio de correspondências no logradouro: Vila Dorinda, 09, Boa Viagem, Salvador-BA”, determinando as seguintes providências: 

1) Oficie-se ao representante, encaminhando cópia da presente Portaria, a fim de cientificar da instauração do presente Inquérito 
Civil; 

2) Oficie-se à Diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado da Bahia, solicitando manifestar-se, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a  respeito dos fatos que são tratados na representação, encaminhando-lhe cópia da mesma. 

Com a resposta, ou esgotado o prazo concedido sem atendimento, façam-me conclusos. 
 

DOMÊNICO D'ANDREA NETO 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 16, DE 13 DE MAIO DE 2013 

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

legais, e 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos e coletivos, consoante dicção do artigo 129, III, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, de 3 de agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
CONSIDERANDO o vencimento do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do procedimento administrativo (§1º do art. 4º da 

Resolução CSMPF nº 87, de 06.04.2010); 
CONSIDERANDO  a representação protocolada nesta PRM sob o nº PRM-EUN-BA-00002255/2011, noticiando a utilização de 

praias para trânsito de veículos. 
RESOLVE: 
I. Converter o presente procedimento administrativo em Inquérito Civil Público para a apuração dos fatos; 
II. Designar como secretário, mediante termo de compromisso, registrando-se a designação no Sistema Único, o(a) servidor(a) 

IOMAR FREITAS (art. 5º, V, da Resolução CSMPF nº 87, de 06.04.2010); 
III. Determinar ao Secretário deste procedimento: 
a) Autuar e registrar a presente Portaria com os documentos que a instruem no Sistema Único, mantendo-se o mesmo número do 

Procedimento Administrativo (§3º do art. 4º da Resolução CSMPF nº 87 de 06.04.2010), aperfeiçoando-se o registro do resumo, que deve ser o mais 
completo possível; 

b) Incluir a integra desta Portaria na Base de dados do Sistema Único;  
c) Comunicar à 4ª CCR, no prazo de 10 (dez) dias, a instauração do apuratório; 
d) Remeter cópia desta Portaria para publicação (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87, de 06.04.2010); 
e) juntada de toda a documentação pertinente; 
f) registro no Sistema Único das partes (representante, representado e interessados), tema, município, informações 

complementares, prazo de um 01 (um) ano para término do ICP e prazo para resposta aos ofícios; 
g) conclusão dos autos, cumpridas todas as determinações supra.  
 

FERNANDO ZELADA 
 

PORTARIA Nº 17, DE  13  DE MAIO DE  2013 
 
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 75/93; 
c) considerando que o objeto da documentação anexa 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 diligências para apuração dos fatos; 
RESOLVE a signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, a fim de promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanha como INQUÉRITO CIVIL.   Registre-se que o objeto do IC 

consiste em apurar  extração irregular de minério no Município de Conde, sob responsabilidade da Prefeitura, sendo o material ilegal recebido por 
casa de material de construção situada no Município. 

Determino a realização das seguintes diligências: a) Expeça-se ofício ao INEMA, com cópia das fls. 02/10 dos autos, solicitando 
informações específicas acerca do item 5.6 do Relatório de Vistoria Técnica nº 01 (cópia anexa); b) Expeça-se ofício ao DNPM, com cópia das fls. 
02/10 dos autos, solicitando informações específicas acerca do item 5.6 do Relatório de Vistoria Técnica nº 01 (cópia anexa); 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 04ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  
(Desnecessário a comunicação – Ofício Circular nº 5003/2012-4ª CCR). 

 
BARTIRA DE ARAÚJO GÓES 

 
PORTARIA Nº 19, DE 17 DE MAIO DE 2013 

 
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 se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público;  

f) Considerando os fatos noticiados no PA n. 1.14.007.000194/2012-84, no qual se apura irregularidades em contratos celebrados 
com a empresa VITORIA MEDICAL para prestação de serviços médicos no Município de Itarantim, na gestão do então prefeito GIDEÃO SOARES 
MATTOS; 
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Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP 
nº 23/2007, “Apurar eventuais irregularidades na contratação e prestação de serviços médicos pelas empresas VITORIA MEDICAL no município de 
Itarantim, nos anos de 2011 e 2012, na gestão do prefeito GIDEÃO SOARES MATTOS”. 

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

Resolução CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 

2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
c) A retificação da descrição do objeto do ICP constante da Capa dos autos; 
d) Após, mantenha-se acautelado o feito pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
 

PORTARIA Nº 22, DE 14 DE MAIO DE 2013 
 

Instaura Inquérito Civil Público com vistas a apurar irregularidades na 
contratação de pessoas jurídicas sem licitação pelo Município de Pedrão/BA, 
com recursos do FUNDEB nos exercícios de 2009 e 2012. Peças de 
Informação n. 1.14.004.000087/2013-67 

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

legais e 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. 
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 foram instauradas, nesta Procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º Câmara de 
Coordenação e Revisão, a partir de representação formulada por vereador do Município de Pedrão/BA noticiado a contratação de empresa sem 
licitação para construção e reformas de escolas com recursos do FUNDEB, no exercício de 2012; 

CONSIDERANDO que o vereador noticiou ainda suspeita de irregularidades na contratação de outra pessoa jurídica no exercício 
de 2009, também com recursos do FUNDEB; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pendem, para o devido 
encerramento do feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a questões mencionadas, determinando:  
1. comunique-se à 5ª CCR para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de sua afixação na sede desta Procuradoria da República; 
2. Oficiar à Prefeitura de Pedrão solicitando a remessa de cópia dos processos de pagamento n. 1481/2012 e n. 683/2009, bem 

como dos processos licitatórios correspondentes; 
Prazo inicial: 1 (um) ano 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
 

PORTARIA Nº 23, DE 14 DE MAIO DE 2013 
 

Instaura inquérito civil público com vistas a apurar irregularidades na 
execução do pregão presencial n. 092/2010, processo licitatório n. 165/2010, 
para aquisição de uniformes escolares pela Prefeitura de Feira de Santana/BA. 
Peças de Informação n. 1.14.004.000006/2013-29 

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

legais e 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. 
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 foram instauradas, nesta Procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º Câmara de 
Coordenação e Revisão, a partir de cópia da ata referente a pregão presencial n. 165/2010 efetuado para aquisição de uniformes e mochilas escolares; 
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CONSIDERANDO ainda que participaram desse pregão as pessoas jurídicas COLISEU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e a 
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, as quais foram alvo de Ação por Ato de Improbidade Administrativa por conta de irregularidades 
em outro procedimento licitatório da Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pendem, para o devido 
encerramento do feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a questões mencionadas, determinando:  
1. comunique-se à 5ª CCR para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de sua afixação na sede desta Procuradoria da República; 
2. Oficiar à Prefeitura de Feira de Santana solicitando remessa de cópia integral do procedimento licitatório referente ao pregão 

presencial n. 092/2010, processo licitatório n. 165/2010, para aquisição de uniformes e mochilas escolares, assim como processos de pagamentos 
relacionados; 

Prazo inicial: 1 (um) ano 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
 

PORTARIA Nº 24, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Instaura inquérito civil público com vistas a apurar suposta ausência de 
prestação de contas de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação repassados ao Município de Agua Fria referente ao Programa para 
Alfabetização de Jovens e Adultos, ao longo dos exercícios de 2009 e 2010. 
Peças de Informação n. 1.14.004.000096/2013-58 

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

legais e 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. 
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 foram instauradas, nesta Procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º Câmara de 
Coordenação e Revisão, a partir representações formuladas pelo Município de Água Fria noticiando que seu ex-gestor não teria apresentado 
prestação de contas de recursos transferidos àquele Município para execução do Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos nos exercícios de 
2009 e 2010; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pendem, para o devido 
encerramento do feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a questões mencionadas, determinando:  
1. comunique-se à 5ª CCR para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de sua afixação na sede desta Procuradoria da República; 
2. Oficiar ao FNDE solicitando informar se houve repasses ao Município de Água Fria/BA, nos exercícios de 2009 e 2010, para 

execução do Programa para Alfabetização de jovens e Adultos – BRALF, bem como se foram apresentadas as prestações de contas desses recursos. 
Prazo inicial: 1 (um) ano 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
 

PORTARIA Nº 25, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Instaura inquérito civil público com vistas a apurar irregularidades no 
pagamento de servidores com recursos do FUNDEB repassados ao Município 
de Itaberaba/BA ao longo dos exercícios de 2008/2012. Peças de Informação 
n. 1.14.004.000017/2013-17 

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

legais e 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. 
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 
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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 foram instauradas, nesta Procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º Câmara de 
Coordenação e Revisão, a partir termo de declarações informando supostas concessões de licenças irregulares ou pagamento indevido a professoras 
do Município de Itaberaba, com recursos do FUNDEB; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pendem, para o devido 
encerramento do feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a questões mencionadas, determinando:  
1. comunique-se à 5ª CCR para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de sua afixação na sede desta Procuradoria da República; 
2. Oficiar à Prefeitura de Itaberaba solicitando informar os resultados da sindicância referida no seu ofício n. 167/2013, referente 

à concessão de licenças supostamente irregulares a servidoras remuneradas com recursos do FUNDEB, encaminhando cópia integral desse processo 
administrativo. Solicite-se informar ainda os nomes dos servidores integrantes da comissão dessa sindicância. 

Prazo inicial: 1 (um) ano 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
 

PORTARIA Nº 26, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Instaura inquérito civil público com vistas a apurar suposta ausência de 
prestação de contas de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação repassados ao Município de Agua Fria referente ao Programa para 
Alfabetização de Jovens e Adultos, ao longo dos exercícios de 2004 e 2007. 
Peças de Informação n. 1.14.004.000097/2013-01 

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

legais e 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. 
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 foram instauradas, nesta Procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º Câmara de 
Coordenação e Revisão, a partir representações formuladas pelo Município de Água Fria noticiando que seu ex-gestor não teria apresentado 
prestação de contas de recursos transferidos àquele Município para execução do Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos nos exercícios de 
2004 a 2007; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pendem, para o devido 
encerramento do feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a questões mencionadas, determinando:  
1. comunique-se à 5ª CCR para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de sua afixação na sede desta Procuradoria da República; 
2. Oficiar ao FNDE solicitando informar se houve repasses ao Município de Água Fria/BA, nos exercícios de 2004 e 2007, para 

execução do Programa para Alfabetização de jovens e Adultos – BRALF, bem como se foram apresentadas as prestações de contas desses recursos. 
Prazo inicial: 1 (um) ano 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
 

PORTARIA Nº 27, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Instaura inquérito civil público com vistas a apurar suposta suposto desvio de 
recursos do Programa Caminho da Escola repassados ao Município de Elísio 
Medrado para aquisição de ônibus escolar rural, durante o exercício de 2012. 
Peças de Informação n. 1.14.004.000079/2013-11 

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

legais e 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. 
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, 
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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 foram instauradas, nesta Procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º Câmara de 
Coordenação e Revisão, a partir representação formulada pelo Município de Elísio Medrado em face do seu ex-gestor por suposto desvio de recursos 
do Programa Caminho da Escola que foram repassados àquela municipalidade para aquisição de ônibus escolar; 

CONSIDERANDO que conforme consultas realizadas pela Secretaria de Educação do município, o total dos recursos fora 
repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a conta corrente específica, da qual já foi sacado; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pendem, para o devido 
encerramento do feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
instaurar Inquérito Civil Público, para apurar a questões mencionadas, determinando:  
1. comunique-se à 5ª CCR para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de sua afixação na sede desta Procuradoria da República; 
2. Oficiar ao FNDE solicitando informações sobre a execução financeira dos recursos do Programa Caminho da Escola 

repassados para a Prefeitura de Elísio Medrado, para aquisição de ônibus escolar, no exercício 2012, esclarecendo se já foi apresentada prestação de 
contas referente; 

3. Oficiar ao Banco do Brasil (agência 0240-2) solicitando remessa de cópia do extrato de conta corrente n. 19903-6, titulada pela 
Prefeitura de Elísio Medrado para movimentação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente aos meses 
de julho a dezembro de 2012. Solicite-se ainda remessa de cópia de cheques e ordem de transferências que determinaram a saída de recursos dessa 
conta corrente, nesse mesmo período, a fim de apurar o destina dessa verba pública; 

4. Oficie-se à Prefeitura de Elísio Medrado solicitando a remessa de cópia integral de procedimento licitatório referente à 
aquisição de ônibus escolar objeto do Programa Caminho da Escola, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, cujos recursos foram 
repassados em julho de 2012. Solicite-se ainda cópia do termo de compromisso firmado pelo Prefeito à época, conforme mencionado no ofício n. 
008/2013 do Secretário Municipal de Educação (encaminhar cópia do ofício n. 008/2013/SME, fl. 5) 

Prazo inicial: 1 (um) ano 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
 

PORTARIA N° 160, DE 3 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007, do CNMP, e 
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento do que a Prefeitura de Palminópolis, na execução do Programa de Atenção 

Básica em Saúde, cometeu, dentre outras, as seguintes irregularidades detectadas pela Controladoria-geral da União e registradas no Relatório de 
Fiscalização nº 035013, de 03/10/2011: “2.2.1.1 Constatação: Pagamentos de serviços inelegíveis com recursos do PAB” [verificou-se que os 
recursos foram utilizados de forma adequada, exceto os pagamentos efetuados com serviços de digitação (Faturista) e com salários do biomédico, 
situações não elegíveis para o programa] 

CONSIDERANDO que as irregularidades, em tese,  configuram ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8.429/92; 
RESOLVE INSTAURAR Inquérito Civil Público a fim de colher provas a respeito dos fatos, para subsidiar eventual adoção de 

medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes, a cargo do Ministério Público Federal, com vistas à proteção da probidade administrativa, pelo que” 
DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria, juntamente com as Peças de Informação nº 1.18.000.000854/2013-29 e proceda-se aos devidos registros 

no sistema Único; 
b) requisitem-se da CGU, em até 30 dias, cópia digitalizada dos papeis de trabalho que sustentaram as constatações consignadas 

no item 2.2.1.1 do Relatório de Fiscalização 035013, de 03/10/2011 (35º Sorteio Público, município de Palminópolis/GO), bem como que informe os 
valores totais desviados de finalidade em relação aos recursos do PAB, bem como se houve ressarcimento; 

c) Oficie-se à Prefeitura de Palminópolis/GO requisitando que preste informações a respeito das constatações consignadas no 
item 2.2.1.1 do Relatório de Fiscalização 035013, de 03/10/2011 (35º Sorteio Público, município de Palminópolis/GO), elaborado pela CGU, bem 
como encaminhe comprovante do ressarcimento dos valores oriundos do Programa de Atenção Básica – PAB que foram aplicados com desvio de 
finalidade, segundo informado pela CGU, no prazo de até 30 dias; 

d) publique-se na página do NCC na Internet e comunique-se a 5ª CCR/MPF. 
 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 
 

PORTARIA N° 161, DE 30 DE ABRIL DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007, do CNMP, e 
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento do Ministério Público Federal, através das Peças de Informação nº 

1.18.000.000820/2013-34, que a Prefeitura de Trindade/GO e a Saneago/GO, na execução dos Contratos de Repasse nº 0237.772-43/07 e 0237.774-
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62/07, firmados com a interveniência da Caixa Econômica Federal, nos valores de R$3.959.000,00 e de R$6.251.156,09, respectivamente, destinados 
à execução de ações relativas ao sistema de abastecimento de água, o primeiro, e ao sistema de esgotamento sanitário, o segundo,  utilizaram o 
contrato “guarda-chuva” nº 414/2008, celebrado com o Consórcio Central Engenharia Ltda./Construtora Hábil Ltda., no valor de R$39.055.140,00, 
preexistente, que por sua vez proveio da Concorrência nº 001/2008 realizada com restrição à competitividade, porque englobou obras independentes 
entre si, como se fossem um único objeto; 

CONSIDERANDO que as irregularidades, em tese,  configuram ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8.429/92; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público para apurar os fatos, pelo que determina desde logo 
a) autue-se esta portaria, juntamente com as Peças de Informação nº 1.18.000.000820/2013-34, que a instruem, e proceda-se aos 

devidos registros no sistema Único; 
b) requisitem-se da Caixa cópia digitalizada dos projetos, relatórios de acompanhamento dos contratos, planilhas de medições, 

atestados de execução e comprovantes de pagamento, no prazo de até 30 dias; 
c) requisitem-se da prefeitura de Trindade, no prazo de até 30 dias, os extratos integrais das contas bancárias específicas e cópias 

dos microfilmes dos documentos representativos de lançamentos a débito das referidas contas; 
d) à ASSTEC/GO para realização de perícia destinada a apurar se houve (1) restrição indevida à competitividade, (2) pagamento 

por serviços não realizados (superfaturamento), (3) prática de preços acima do mercado (sobrepreço) , (4) jogo de planilhas e (5) dano ao Erário; 
e) publique-se na página do NCC na Internet, no E-MPF e comunique-se a 5ª CCR/MPF, via sistema Único; 
 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 
 

PORTARIA N° 162, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007, do CNMP, e 
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento do Ministério Público Federal, através do Ofício nº 

4175/DIURB/DI/SFC/CGU/PR, que a CGU (processo nº 00190.013219/2009-25) encontrou indícios de direcionamento da licitação e sobrepreço 
praticados pela AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, na execução das Emendas Parlamentares nº 18460005 e 18460015 ao 
Orçamento da União, objeto dos: 

a) Contrato de Repasse nº 310.710-43/2009, que tem como objeto a construção de 13 unidades habitacionais no município de 
Araçu/GO, no valor de R$328.111,11; 

b) Contrato de Repasse nº 310.459-90/2009, que tem como objeto a construção de 17 unidades habitacionais no município de 
Araguapaz/GO, no valor de R$438.200,00; 

c) Contrato de Repasse nº 310.711-58/2009, que tem como objeto a construção de 17 unidades habitacionais no município de 
Araçu/GO, no valor de R$328.111,11; 

d) Contrato de Repasse nº 310.709-15/2009, que tem como objeto a construção de 13 unidades habitacionais no município de 
Cachoeira de Goiás/GO, no valor de R$328.111,11; 

CONSIDERANDO que as irregularidades, em tese,  configuram ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público para apurar os fatos, pelo que determina desde logo 
a) autue-se esta portaria, juntamente com as Peças de Informação nº 1.18.000.001134/2013-81, que a instruem, e proceda-se aos 

devidos registros no sistema Único; 
b) requisitem-se da CGU cópia digitalizada dos papeis de trabalho que deram suporte às constatações relacionadas nos relatórios 

de fiscalização resultantes da ação de controle objeto do processo nº 00190.013219/2009-25, no prazo de até 10 dias; 
c) requisitem-se da AGETOP, no prazo de até 30 dias:  
c.1) cópia digitalizada das Tomadas de Preço 01/2010,  02/2010,  03/2010 e 04/2010 e dos pregões presenciais nº 10/2010, 

11/2010, 12/2010 e 13/2010; 
c.2) os extratos integrais das contas bancárias específicas e cópias dos microfilmes dos documentos representativos de 

lançamentos a débito das referidas contas, relacionadas aos Contratos de Repasse nº 310.710-43/2009, 310.459-90/2009, 310.711-58/2009 e 
310.709-15/2009; 

d) requisitem-se da Caixa, no prazo de até 30 dias: 
d.1) cópias digitalizadas do processos que levaram à celebração dos Contratos de Repasse nº 310.710-43/2009, 310.459-90/2009, 

310.711-58/2009 e 310.709-15/2009, inclusive projetos e eventuais aditivos; 
d.2) cópias digitalizadas das prestações de contas da execução dos Contratos de Repasse nº 310.710-43/2009, 310.459-90/2009, 

310.711-58/2009 e 310.709-15/2009, bem como informações a respeito do tratamento dispensado a elas; 
e) juntem-se as informações de inteligência eventualmente existentes, provenientes da ASSPA/GO e do COAF; 
f) com as respostas aos itens anteriores, remeta-se cópia integral dos autos, inclusive dos documentos digitalizados, à Polícia 

Federal para instaurar inquérito com a finalidade de investigar a possível prática de crime de licitação e peculato. Como primeira e indispensável 
diligência, fica requisitada desde já a realização de perícias destinada a apurar se houve (1) restrição indevida à competitividade, (2) direcionamento 
ou outro tipo de favorecimento na licitação (3) pagamento por serviços não realizados (superfaturamento), (4) prática de preços acima do mercado 
(sobrepreço) e (4) dano ao Erário, o qual deverá ser quantificado; 

g) publique-se na página do NCC na Internet, no E-MPF e comunique-se a 5ª CCR/MPF, via sistema Único; 
 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 
 

PORTARIA N° 163, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007, do CNMP, e 
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CONSIDERANDO a notícia veiculada nas Peças de Informação nº 1.18.000.001241/2013-17, de que o Gerente-Executivo do 
INSS em Goiânia descumpriu ordens judiciais de restabelecimento do beneficio previdenciário de DANIEL EGÍDIO GARCIA, expedidas nos autos 
do processo 0050250-04.2007.4.01.3500, em tramite na 16ª Vara – Juizado Especial Federal da SJF/GO, das quais fora intimado via e-Cint nos dias 
19/02/2010, 15/10/2010, 28/09/2012 e 09/11/2012, sem apresentar qualquer justificativa para assim proceder; 

CONSIDERANDO que tal omissão configura, em tese, ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, da Lei 8.492/91; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público  para melhor apurar os fatos, pelo que DETERMINA desde logo 
a) autue-se esta portaria, juntamente com as Peças de Informação nº 1.18.000.001241/2013-17 e proceda-se aos devidos registros 

no sistema Único; 
b) oficie-se ao Gerente-Executivo do INSS em Goiânia, com cópia desta portaria, requisitando que, em até 30 dias: 
b.1) apresente o histórico da tramitação interna das intimações judiciais realizadas via e-Cint nos dias 19/02/2010, 15/10/2010, 

28/09/2012 e 09/11/2012, expedidas nos autos do processo 0050250-04.2007.4.01.3500, em tramite na 16ª Vara – Juizado Especial Federal da 
SJF/GO, tendo como beneficiário DANIEL EGÍDIO GARCIA, (cópia integral do ICP deverão deverão acompanhar o ofício), desde suas entradas no 
órgão até o efetivo cumprimento, indicando datas, setores internos e servidores pelos quais transitaram e encaminhe a documentação comprobatória 
dessa tramitação; 

b.2) justifique o não atendimento à ordem judicial em referência a tempo e a hora ; 
O ofício deverá adverti-lo que o seu silêncio autorizará o Ministério Público Federal a considerar injustificada a recusa em 

atender à ordem judicial e, de consequência, responsabilizá-lo judicialmente pela omissão ímproba; 
c) dê-se ciência à 5ª CCR/MPF, mediante o envio de cópia eletrônica desta portaria para a devida publicação; 
d) Inclua no sítio da PRGO na Internet. 
 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
 

PORTARIA Nº 237, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 
Considerando incumbir ao Ministério Público 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 ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos 
direitos difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 
promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição; 

Considerando o exercício funcional na área temática do Patrimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a 
questões federais; 

Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de 
interesses indisponíveis; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo, conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº 1.20.000.000453/2013-11 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para 
apurar supostas irregularidades os Convênios nº 850/1999 (SIAFI 388465) e nº 52/2001 (SIAFI 422410) celebrados entre o Ministério da Integração 
e o Município de São José do Rio Claro/MT;  mantendo-se sua ementa, número de autuação e Ofício para o qual foi distribuído. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da 
Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério 
Público Federal. 

 
VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 
TERMO DE AJUSTE 

 

Inquérito Civil nº 1.21.004.000035/2012-75. COMPROMITENTE: Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da 
República Carlos Alberto dos Rios Junior. COMPROMISSÁRIO: Wagno de Jesus Linhares Caldos. OBJETO: Regularização da fachada, dos 
letreiros e dos anúncios ou quaisquer engenhos de publicidade presente no imóvel situado na Rua Delamare, nº 864, na zona de entorno do “Casario 
do Porto” de Corumbá/MS, área tombada, pertencente ao Patrimônio Histórico e Cultural Nacional e o devido cumprimento das Cláusulas firmadas 
em TAC.  VIGÊNCIA: a partir da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2013. ASSINATURA:  Carlos Alberto dos Rios Junior e Wagno de 
Jesus Linhares Caldas. 
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PORTARIA N° 1, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscritora, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fulcro no art. 129 da Constituição Federal de 1988, no § 1º do art. 8º da Lei n. 7.347/85, no art. 7º, inciso I, da Lei 
Complementar n. 75/93, no § 1º do art. 4º da Resolução n. 87/2010 e, ainda, 

CONSIDERANDO 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 a sua garantia, bem como 
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 (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III);  

CONSIDERANDO que é competência do Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (LC 
75/93, art. 6º, inciso VII, alínea “b”); 

CONSIDERANDO que a Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso 
da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual 
extinção do latifúndio, sendo certo, outrossim, que a política de reforma agrária é implementada pela União, sob responsabilidade do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (Lei n. 4.504/64, art. 16); 

CONSIDERANDO que compete ao INCRA através das ações “Projetos de assentamento em implantação” e “Recuperação, 
qualificação e emancipação de projetos de assentamento”, cuja finalidade é conceder infraestrutura básica rural necessária em seus assentamentos 
para garantir qualidade de vida; 

CONSIDERANDO que se trata de procedimento instaurado no âmbito da Procuradoria da República no Município de Ponta 
Porã/MS, em razão dos termos de declarações dos assentados Wilmar Silva Rodrigues e Teodoro Marques Carvalan, nos quais relatam a invasão da 
área coletiva no Grupo Nova Esperança pelos assentados do Grupo Renovação; 

Considerando a necessidade de se aguardar até 31 de dezembro de 2013, prazo constante no Plano de Ação para a distribuição 
dos lotes aos assentados de forma individualizada e com a devida identificação da área correspondente nos contratos de concessão de uso; 

RESOLVE converter o presente  
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, objetivando acompanhar a demarcação da área 

coletiva no Grupo Nova Esperança, Assentamento Itamarati II, neste Município, a ser realizada pelo INCRA, de forma a viabilizar a coleta de 
elementos de convicção aptos a subsidiar a adoção de qualquer das medidas indicadas nos incisos do art. 4º, caput, da Resolução n. 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Portanto, desde já determino: 
1) Registre-se e autue-se a presente Portaria, juntamente com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, inciso III, da Res. 

CSMPF n. 87/2010). 
2) Afixe-se cópia desta Portaria no mural de avisos do hall de entrada desta Procuradoria, onde qualquer cidadão poderá ter livre 

acesso, bem como providencie sua publicação na internet, no sítio www.prms.mpf.gov.br; 
3) Remeta-se cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para ciência e publicidade (art. 6º e 16 da Resolução nº 

87/2010 do CSMPF). 
4) Designo a Técnica Administrativa Claire Soares de Oliveira Bordini para acompanhar o presente inquérito civil, auxiliando na 

confecção de ofícios, intimações, notificações, requisições etc.,  acompanhando o cumprimento de prazos assinados em tais atos e promovendo a 
adoção das diligências determinadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

5) A Secretaria deste Ofício deverá realizar o controle da fluência do prazo de 1 (um) ano, dando ciência à Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, de acordo com o § 1º do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do CSMPF, fazendo os autos conclusos 05 (cinco) dias antes de 
sua ocorrência, com expressa menção a essa circunstância, a fim de propiciar a necessária prorrogação. 

 
CAROLLINA RACHEL COSTA FERREIRA TAVARES 

 
PORTARIA N° 2, DE 16 DE MAIO DE 2013 

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

constitucionais e legais, com fulcro no art. 129 da Constituição Federal de 1988, no § 1º do art. 8º da Lei n. 7.347/85, no art. 7º, inciso I, da Lei 
Complementar n. 75/93, no § 1º do art. 4º da Resolução n. 87/2010 e, ainda, 

CONSIDERANDO 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 a sua garantia, bem como 
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 (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III);  

CONSIDERANDO que é competência do Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (LC 
75/93, art. 6º, inciso VII, alínea “b”); 

CONSIDERANDO que a Comissão Especial sobre mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei n. 9140, de 4 de dezembro 
de 1995, tem como atribuição envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao 
local em que possam estar depositados (Lei n. 9.140/95, art. 4º, inciso II); 

CONSIDERANDO que se trata de procedimento instaurado no âmbito da Procuradoria da República no Município de Ponta 
Porã/MS, para acompanhar e prestar apoio à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos – na localização dos corpos dos seis paraguaios mortos no trajeto entre o Município de Paranhos e Amambai em 17 de 
dezembro de 1960, bem como tomar as medidas legais cabíveis para o resgate dos corpos; 

RESOLVE converter o presente  
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, objetivando acompanhar e prestar apoio à 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos na localização dos corpos dos seis paraguaios mortos, de forma a viabilizar a coleta de elementos 
de convicção aptos a subsidiar a adoção de qualquer das medidas indicadas nos incisos do art. 4º, caput, da Resolução n. 87/2010 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal. 

Portanto, desde já determino: 
1) Registre-se e autue-se a presente Portaria, juntamente com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, inciso III, da Res. 

CSMPF n. 87/2010). 
2) Afixe-se cópia desta Portaria no mural de avisos do hall de entrada desta Procuradoria, onde qualquer cidadão poderá ter livre 

acesso, bem como providencie sua publicação na internet, no sítio www.prms.mpf.gov.br; 
3) Remeta-se cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para ciência e publicidade (art. 6º e 16 da Resolução nº 

87/2010 do CSMPF). 
4) Designo a Técnica Administrativa Claire Soares de Oliveira Bordini para acompanhar o presente inquérito civil, auxiliando na 

confecção de ofícios, intimações, notificações, requisições etc.,  acompanhando o cumprimento de prazos assinados em tais atos e promovendo a 
adoção das diligências determinadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

5) A Secretaria deste Ofício deverá realizar o controle da fluência do prazo de 1 (um) ano, dando ciência à Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, de acordo com o § 1º do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do CSMPF, fazendo os autos conclusos 05 (cinco) dias antes de 
sua ocorrência, com expressa menção a essa circunstância, a fim de propiciar a necessária prorrogação. 

 
CAROLLINA RACHEL COSTA FERREIRA TAVARES 

 
PORTARIA Nº 19, DE 16 DE MAIO DE 2013 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando as atribuições institucionais constantes nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como nos arts. 5º, inciso 

III, alínea “b”, 6º, inciso VII, alínea “b”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93; 
b) considerando o disposto no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
c) considerando o disposto no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando os elementos até aqui coligidos no bojo deste Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000112/2012-15; 
Determino a conversão do presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto “a 

apuração de possível malversação de recursos públicos repassados à Colônia de Pescadores Z-3”. 
Designo o servidor Donilson Ferreira de Freitas para secretariar o feito. 
Publique-se e comunique-se esta conversão à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para os fins 

previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos arts. 5º, VI, e 16, § 
1º , I, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

 
PORTARIA Nº 59, DE 29 DE ABRIL DE 2013 

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

constitucionais e legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 

75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que os documentos anexos noticiam possíveis  irregularidades no Projeto Assentamento Estrela Jaraguari, 

Jaraguari/MS atribuindo inércia e/ou má prestação de serviços por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e da 
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL. 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Grupo Temático: PFDC 
Tema: Reforma Agrária. 
Município: Jaraguari  – MS. 
Objeto: “Apurar e tomar providências em relação a possíveis irregularidades existentes no Projeto de Assentamento Estrela 

Jaraguari, em Jaraguari/MS.” 
Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências:  
1) Comunicar a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e remeter cópia para que providencie a publicação no 

Diário Oficial da União.     
2) Afixar cópia desta portaria no local de costume; 
3) Incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site  da Procuradoria da República de Mato 

Grosso do Sul; 
4) Realizar pesquisa nos Inquéritos Civis nº 1.21.000.000916/2009-21; 1.21.000.001424/2009-52; 1.21.000.001311/2008-76; 

1.21.000.000154/2006-10; 1.21.000.001308/2008-52; 1.21.000.001310/2008-21; 1.21.000.001428/2009-31; 1.21.000.001896/2009-13; 
1.21.000.000080/2008-83, de modo a identificar e discriminar representações/requerimentos relacionados ao Projeto de Assentamento Estrela 
Jaraguari: 
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 5) Desentranhar, mediante certidão, dos Inquéritos Civis acima mencionados, e de outros que posteriormente venham a ser 
identificados, representações/requerimentos alusivos ao  Projeto de Assentamento Estrela Jaraguari, e juntar aos autos do Inquérito Civil a ser 
instaurado; 

6) Expedir ofício à Superintendência do Instituto Nacional e Colonização e Reforma Agrária no Mato Grosso do Sul, com os 
seguintes termos: “O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93 requisita que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria encaminhe a esta Procuradoria da República informações circunstanciadas sobre o Projeto de Assentamento 
Estrela Jaraguari/MS, declinando, especialmente: 1- o atual estágio de implementação do referido Projeto de Assentamento; 2- as razões pelas quais 
ainda não foi liberado o crédito instalação, modalidades habitação e fomento, aos assentados, mesmo decorridos mais de 4 anos de instalação do 
assentamento;  3- esclareça a que se refere o valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), depositado em nome do assentado 
Damião Rodrigues Santos (extrato anexo), e quais as razões/entraves para que tal quantia seja efetivamente liberada em prol das famílias 
assentadas”. 

7) Expedir ofício à ENERSUL, Coordenadoria em Mato Grosso do Sul do Programa Federal “LUZ PARA TODOS”, com os 
seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93 requisita que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria apresente esclarecimentos sobre a  não implantação de rede de distribuição de energia elétrica no Projeto de 
Assentamento Estrela Jaraguari, Jaguari/MS; 

8) Após o cumprimento das providências determinadas, façam-se os autos conclusos para novas deliberações. 
 

ANALÍCIA ORTEGA HARTZ 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

 
PORTARIA Nº 227, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
A PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de 1996, e, no artigo 8º, da Portaria PGR nº 513, de 23 de julho 
de 2003, resolve: 

Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. André Luiz Tarquínio da Silva Barreto, para acompanhar os trabalhos 
referentes à Inspeção na 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, no período de 20/05 a 24/05. 

 
PORTARIA Nº 229, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
A PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de 1996, e, no artigo 8º, da Portaria PGR nº 513, de 23 de julho 
de 2003, resolve: 

Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. Ângelo Giardini de Oliveira, para acompanhar os trabalhos referentes 
à Inspeção na 19ª Vara Federal de Belo Horizonte, no período de 20/05 a 24/05. 

 
DANIELA BATISTA RIBEIRO 

 
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO EM 10/05/2013 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 1.22.003.000616/2009-84, REFERENTE a transporte de mercadorias em veículos de carga, 

com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito; PARTES: Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República, 
Cléber Eustáquio Neves, como compromitente, e a empresa CEMTAL Mineração e Transportes Ltda., como compromissária. OBJETO: 
compromete-se a não dar saída a veículos de cargas de seus estabelecimentos, ou de terceiros por ela contratados, com excesso de peso, em 
desacordo com as especificações de carga dos veículos, devendo observar o fiel cumprimento da legislação de trânsito; constar nas notas fiscais o 
valor exato do peso líquido da carga, a tara do veículo e respectivas placas (carreta e cavalo); adquirir e doar  para a Universidade Federal de 
Uberlândia, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste acordo, os seguintes equipamentos: 1)Equipamento Microceratomo para 
Transplante de Córnea Lamelar, MORIA DSAEK SISTEM – THE ALTK-CBM SYTEM, com os seguintes componentes e assessórios: a)Evolution 
3 Control Unit: Console Moria; b) Microcerátomo Tipo CB: Motor e duas cabeças (300 e 350 micra) para flaps; c)Câmara anterior artificial; 2) 04 
Lâmpadas de Fenda, Marca TOPCON, Modelo SL-1E, Sem Mesa; 3) 04 Mesas Elétricas, Marca XENONIO, para Lâmpada de Fenda. Doar o valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em equipamentos hospitalares para o Instituto Nossa do Senhora do Carmo, inscrito no CNPJ sob o n.º 
20.305.447/0001-86, Barroso/MG. VIGÊNCIA: indeterminada. DATA DA ASSINATURA: 10.05.2013. 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 46, DE 16 DE MAIO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público n° 1.22.000.002592/2011-42 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas 

atribuições institucionais, que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar nº 75/93: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); 
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); bem 
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como 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 (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que, segundo se apurou nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.22.000.002592/2011-42, o Edifício Carlos 
Drummond de Andrade, situado na Rua Martim de Carvalho, nº 94, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, foi doado ao Governo Estadual 
pela inventariança da Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, para abrigar a Secretaria de Ação Social, Trabalho e Criança e 
Adolescência, conforme termo de doação celebrado em 29/12/1995; 

CONSIDERANDO que a cláusula primeira do termo de doação celebrado entre a extinta Fundação Legião Brasileira de 
Assistência – LBA e o Governo do Estado de Minas Gerais dispõe que a doação do imóvel firmou com a Assembleia Legislativa do Estado um 
Termo de Vinculação e Responsabilidade, condicionou a doação ao desenvolvimento de ações de assistência social em favor da população carente 
no imóvel; 

CONSIDERANDO que, no dia 20/09/11, o Governo do Estado de Minas Gerais firmou com a Assembleia Legislativa do Estado 
um Termo de Vinculação e Responsabilidade, transferindo-lhe a posse do imóvel, à revelia da União, e sem vinculação às ações institucionais que 
motivaram a doação; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública nº 1999.38.00.035192-2/MG, pleiteando a 
declaração incidental de nulidade do contrato de doação firmado entre o inventariante da LBA e o Estado de Minas Gerais, com a consequente 
desocupação do imóvel pelo Estado e, em decisão final, a imissão da União na posse do imóvel; 

CONSIDERANDO que os pedidos ministeriais formulados na inicial daquela ação civil pública foram julgados improcedentes, 
sendo considerado válido o termo de doação celebrado entre a LBA e Estado de Minas Gerais, por decisão transitada em julgado; 

CONSIDERANDO que em vistoria realizada pela SPU/MG no Edifício Carlos Drummond de Andrade, no dia 17/04/2013, 
constatou-se que o imóvel encontra-se ocupado da seguinte forma, in verbis: 

“(...)Térreo: Espaço Cidadania, que abriga o PROCON Assembleia, o Centro Estadual de Políticas de Emprego e Renda – 
CEPER, a Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor – DECON e a Internet Popular da Assembleia, que atende qualquer cidadão que queira 
acessar a internet gratuitamente, demandado principalmente por alunos de escolas públicas da região metropolitana; 

Mezanino: Gerência Geral de Suporte Logístico – GSL: Telecomunicações e Serviços, Reprografia e Conservação; 
Sobreloja: GSL e Núcleo Vida, espaço para treinamentos, descanso e apoio ao projeto com adolescentes de baixa renda que 

prestam serviços na Assembleia. Tem contrato para atender até 400 adolescentes, sendo 5% desses portadores de necessidades especiais; 
Pilotis: no momento encontra-se em obras; 
3º andar: GSL: suporte logístico e Gerência de Manutenção e Obras; 
4º andar: DIF (Diretoria de Infraestrutura) e GSL: Transportes, Suporte a Eventos; 
5º andar: GMP: (Administração de Material e Patrimônio) e CPL (Comissão Permanente de Licitação); 
6º andar: GRPC (Relações Públicas e Cerimonial); 
7º andar: DCI (Diretoria de Comunicação Institucional) e GID ( Imprensa e Divulgação); 
8º andar: GCT ( Consultoria Temática) de Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas; 
9º andar: GCT ( Consultoria Temática) de Direitos Constitucional e Administrativo e de Redação e Análise de Processos; 
10º andar: GCT de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira 

Orçamentária; 
11º andar: GCT de Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social; de Direitos Humanos e Segurança Pública; de Educação e 

Cultura; e de Esporte); 
12º andar: GPI (Operacionalização de Projetos Institucionais); e  
13º andar: Auditório, com acesso para pessoas com dificuldade de locomoção”; 
CONSIDERANDO que a ocupação do Edifício Carlos Drummond de Andrade, da forma acima descrita, está a indicar que a 

destinação dada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ao Edifício Carlos Drummond de Andrade não atende, integralmente, à 
disposição contida na cláusula primeira do termo de doação celebrado entre LBA e o Governo do Estado de Minas Gerais, na medida em que parte 
significativa do imóvel não foi destinada ao desenvolvimento de ações de assistência social em favor da população carente, e sim à instalação de 
setores  administrativos da ALEMG; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR, com fulcro no art. 6º, XX, da LC nº 75/93, à União, por meio da Superintendência do Patrimônio da União em 

Minas Gerais – SPU/MG que tome as previdências necessárias para a reversão do imóvel situado na Rua Martim de Carvalho, nº 94, bairro Santo 
Agostinho, em Belo Horizonte/MG (Edifício Carlos Drummond de Andrade), em virtude do descumprimento da cláusula primeira do Termo de 
Doação firmado entre a Fundação Legião Brasileira de Assistência – LBA e o Estado de Minas Gerais. 

Adverte-se, que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto à providência solicitada, podendo 
a omissão na adoção da medida recomendada implicar o manejo de todas as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, em sua máxima 
extensão, contra os que se mantiverem inertes. 

Para que o destinatário manifeste seu interesse no cumprimento da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, concede o prazo de 30 (trinta) dias. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para publicação no portal eletrônico do MPF. 
 

CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA 
 

RECOMENDAÇÃO N° 64, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público n. 1.22.000.001367/2012-70 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no regular exercício de suas atribuições 

institucionais,  e 
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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 (artigo 127, caput, da 
Constituição Federal; e artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal (artigo 129, inciso II, da Carta Magna; artigo 5º, inciso V, da Lei Complementar 
nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que, no exercício das suas funções institucionais, cabe ao Ministério Público Federal promover diversas 
medidas, dentre as quais: instaurar inquérito civil público; promover ação civil pública, ação penal, ação decorrente de improbidade 
administrativa;expedir notificações e recomendações; requisitar diligências, exames, perícias, documentos, instauração de procedimentos 
administrativos etc., em face de pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando à proteção ou recuperação da 
integridade do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos I ao IX, da Constituição 
Federal; artigos 5°, incisos I ao VI, 6º, inciso I ao XX, e 8º, incisos I ao IX, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que foi instaurado procedimento administrativo no âmbito da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP contra a Associação Brasileira de Proteção Veicular Brasil Car – Brasil Car (processo n. 15414.005263/2012-62), haja vista ter esta atuado 
como seguradora sem a devida autorização legal da citada Autarquia;  

CONSIDERANDOque o Direito não é um fim em si mesmo e que o compromisso central do Direito não é unicamente com a 
fidelidade ao ordenamento posto, mas, principalmente, com o atendimento das necessidades humanas e sociais a que o Direito visa promover; 

CONSIDERANDOque a adoção por parte da SUSEP de uma filosofia positivista ortodoxa, em que se busca cumprir fielmente o 
texto frio da lei, sem se atentar para a realidade fática e social que o tangencia, pode ser prejudicial aos jurisdicionados; 

CONSIDERANDOque o próprio artigo 5º, I, do Decreto-Lei n. 73/66, ato normativo que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, assegura que a política de seguros privados objetivará, 
dentre outros misteres, promover a expansão do mercado de seguros e propiciar condições operacionais necessárias para sua integração no processo 
econômico e social do País;  

CONSIDERANDOque há uma grande probabilidade de que muitos dos “segurados” que contrataram com a Associação 
representada no intuito de aderir aos “planos de benefício” estavam de boa-fé ao fazê-lo; 

CONSIDERANDOque a eventual decretação da desconsideração da personalidade jurídica da associação com a consequente 
condenação judicial, de forma solidária com a Associação representada, dos seus fundadores/administradores, não é garantia absoluta de que os 
associados serão integralmente ressarcidos; 

CONSIDERANDO que se deve salvaguardar, como principal mote, os interesses dos jurisdicionados hipossuficientes (no caso, 
os associados da Associação Brasileira de Proteção Veicular – Brasil Car); 

CONSIDERANDO que a deflagração de uma ação judicial deve ser encarada como ultima ratio, haja vista implicar, não raras 
vezes, não só movimentação desnecessária da máquina administrativa, mas, principalmente, despesas processuais, amiúde, elevadas e dispêndio 
excessivo de tempo 

Resolve RECOMENDAR à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, entidade autárquica localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 730, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.071-001, na pessoa de seu Superintendente, que: 

1. Celebre com a Associação Brasileira de Proteção Veicular Brasil Car, CNPJ 10.332.621/0001-26, Termo de Ajustamento de 
Conduta (ou instrumento que o valha), visando oportunizar-lhe, em tempo a ser de comum acordo estabelecido entre os pactuantes, a adequação 
integral de sua conduta, considerando-se os dispositivos legais por ela infringidos, discriminados no processo SUSEP n. 15414.005263/2012-62. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração. 
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às 

providências solicitadas, podendo implicar a adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os 
responsáveis inertes.  

 
FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 65, DE 5 DE ABRIL DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por conduto do Procurador da República in fine assinado, com fundamento nos artigos 

5º, inciso I e 6º, inciso XX da Lei Complementar nº 75/93 expede  
RECOMENDAÇÃO 
Ao Senhor(a) Diretor(a) da Escola Municipal Sebastião Trigueiro, no município de Bonfim/MG, pelos fundamentos de fato e 

direitos a seguir alinhavados. 
BREVE SÍNTESE: 
Foi ajuizada ação civil pública nº 50861-51.2012.4.01.3800 perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, 

proposta pelo Ministério Público Federal em face da União Federal, objetivando, liminarmente, in initio litis e inaudita altera pars, a suspensão dos 
efeitos das Resoluções MEC nº 1, de 14 de janeiro de 2010 e nº 6 de 20 de outubro de 2010 que estabelecem critério exclusivamente cronológico 
para a admissão de crianças no ensino fundamental e infantil, respectivamente, delimitando uma data de corte (aniversário até 31/03 do ano da 
matrícula), em afronta aos ditames constitucionais.  

Após a concessão da liminar, o Ministério da Educação disponibilizou, em seu portal eletrônico, um comunicado sobre a 
suspensão das referidas resoluções nos estados de Minas Gerais e Pernambuco (disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=866&id=14906&option=com_content&view=article). 

FUNDAMENTOS: 
a) CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal, conforme dispõe o art. 6º, inciso XX da LC 75/93, expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 
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b) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público defender a Ordem Jurídica e promover as medidas necessárias para 
garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais, atuando na defesa dos interesses difusos e 
coletivos (arts. 127 e 129, incisos II e III, CRFB/88), inclusive dos consumidores (art. 6 º, VII, “c”, da LC 75/93); 

c) CONSIDERANDO o art. 1°, IV da Lei 7.347/85, qual seja, in verbis, “Art. 1º – Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”; 

d) CONSIDERANDO que o art. 6°, VII da Lei Complementar nº 75/93 afirma que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais e outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 

e) CONSIDERANDO que o art. 6° da CF afirma que são direitos sociais a educação, a saúde, o  trabalho, o lazer a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição; 

f) CONSIDERANDO que o art. 205 da CF afirma que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho”; 

g) CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece ser “dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.”; 

h) CONSIDERANDO que o art. 206 da CF afirma que “ O ensino será ministrado com bases nos seguintes princípios: I – 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII – garantia de 
padrão de qualidade”; 

i) CONSIDERANDO que o art. 208 da CF afirma que “O dever do Estado com  a educação será efetivado mediante a garantia 
de: “I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria; V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um”; 

j) CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), reafirma as disposições constitucionais ao 
dizer: “Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Art. 3º O ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; VI – gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais; IX – garantia de padrão de qualidade; Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de: V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”; 

k) CONSIDERANDO que o art. 23 da CF afirma que: “É competência comum da União, dos Estados,  do Distrito Federal e dos 
Municípios:  IV – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”; 

l) CONSIDERANDO que a liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 50861-51.2012.4.01.3800 suspendeu, de 
imediato, na área do Estado de Minas Gerais, os efeitos das Resoluções nº 1, de 14/01/2010 e nº 6, de 20/10/2010, e dos demais atos posteriores que 
reproduziram o mesmo comando; 

m) CONSIDERANDO que o art. 330 do Código Penal tipifica o delito de desobediência, estabelecendo pena de detenção para 
quem desobedecer a ordem legal de funcionário público; 

n) CONSIDERANDO o aporte, nesta Procuradoria da República, de diversas representações, noticiando o suposto 
descumprimento da referida decisão por parte de algumas instituições de ensino, dentre as quais a Escola Municipal Sebastião Trigueiro. 

Portanto, valendo-se o Ministério Público Federal de tais prerrogativas e de outras estabelecidas pela própria Magna Carta de 
1988, resolve 

RECOMENDAR 
Ao Senhor(a) Diretor(a) da Escola Municipal Sebastião Trigueiro , município de Bonfim/MG, que cumpra a decisão judicial 

proferida nos autos do Processo nº 50861-51.2012.4.01.3800, garantindo a matrícula de crianças com 4 (quatro) ou 6 (seis) anos incompletos, no 
Ensino Infantil ou no Ensino Fundamental, desde que venham a completar a referida idade durante o ano da matrícula, independentemente da 
observância da data de corte estabelecida pelas Resoluções MEC 01 de 14 de janeiro de 2010 e nº 6 de 20 de outubro de 2010. 

Requer, ainda, o Parquet Federal, com base no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/93, sejam enviadas, no prazo de 10 
(dez) dias, informações a respeito das medidas adotadas, no sentido de dar cumprimento a esta recomendação. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração. 
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência e constitui em mora dos destinatários quanto às 

providências solicitadas, podendo implicar a adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os 
responsáveis inertes em face da violação dos dispositivos legais e direitos dos consumidores acima referidos.  

 
FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
 

PORTARIA Nº 161, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com 

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 
âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 
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Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerando o recebimento de cópia do Relatório de Auditoria nº 12334, realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS-DENASUS/PA no Município de Tomé-Açu/PA, no período de 19 a 23/11/2012, tendo com objeto avaliar a execução dos Contratos do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins -DSEI/GUATOC, quanto à aplicação dos recursos relativos ao Incentivo de Atenção Básica aos Povos 
Indígenas, repassados ao município, pelo Ministério da Saúde. 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 
avaliar as irregularidades  apontadas; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto apurar supostas irregularidades na aplicação dos 
recursos relativos ao Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas, repassados ao Município de Tomé-Açu, pelo Ministério da Saúde, por meio 
do Fundo Nacional de Saúde. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria juntamente com o presente procedimento administrativo, como inquérito civil, sem necessidade de 

nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu; 
Oficie-se aos representados para que se manifestem em 10 dias úteis; 
Oficie-se ao DENASUS, solicitando os documentos que embasaram o referido relatório, em 10 dias úteis. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
 

PORTARIA Nº 162, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com 

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

Considerando suas funções institucionais, em âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar 
nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes no Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000178/2013-23, instaurado, nesta Procuradoria 
da República, em razão de comunicação da Exa. Sra. Priscila de Azevedo, juíza da 8ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, 
que aponta reiterados descumprimentos das determinações judiciais por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da 
Resolução 87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento 
administrativo, pelo que: 

Determina-se:  
1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com o presente procedimento administrativo, sem 

necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no 
Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3- Prossiga-se com as diligências investigatórias. 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
 

DESPACHO N° 1412, DE 24 DE ABRIL DE 2013 
 

PEÇAS DE INFORMAÇÃO Nº 1.24.000.000435/2013-90. Etiqueta PR-PB-
00007155/2013 

 
Tendo em vista a necessidade de se tomar novas providências, nestes autos, determino que a Secretaria da PRDC cumpra as 

determinações abaixo arroladas: 
1- converter este procedimento em PA; 
2- expedir ofício à Procuradoria da República de São Paulo, solicitando daquela Unidade se já foi instaurado procedimento em 

face da denúncia objeto deste procedimento.  
3- aguardar o surgimento de fatos novos, por 30 (trinta) dias. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
Procurador da República 
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DESPACHO Nº 1355, DE 26 DE ABRIL DE 2013 
 

REF.: ICP nº. 1.24.000.000142/2005-01. Etiqueta PR-PB-00006957/2013 
 
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado nesta PRDC, para acompanhar as condições de funcionamento do CEDH/PB – 

Conselho Estadual de Direitos Humanos na Paraíba. 
Os presentes autos foram convertidos em ICP em 27/04/2011. Nesse meio termo, foram feitas várias solicitações, no intuito de 

averiguar as instalações do Conselho, bem como as suas condições de funcionamento. Não obstante, resta, ainda, esclarecer outras questões de 
fundamental importância para se firmar um juízo de valor quanto à demanda acima.  

Nesses termos, DETERMINO: 
a) a prorrogação do prazo para conclusão deste ICP, por mais um ano, a teor do que dispõe o art. 9º, caput, da Resolução n.º 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
b) expeça ofício à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, solicitando manifestação quanto as instalações 

físicas e funcionais do referido Conselho. 
Comunicações necessárias. 
Cumpra-se. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 117, DE 16  DE MAIO DE 2013 

 
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 que a Constituição Federal, em seu art. 205 assegura a todos o acesso à educação, sendo dever do Estado e da 

família promover a implementação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a vida, para o exercício da cidadania e para sua 
qualificação profissional; 

c) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, a e d, e art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93; 
d) considerando o preceituado no artigo 5º, inciso V, alínea a, da Lei Complementar n° 75/93; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
g) considerando a necessidade de apurar se há fornecimento adequado de transporte escolar nos assentamentos do INCRA, bem 

como avaliar as condições das vias internas de locomoção nos assentamentos; 
h) considerando os demais elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.24.000.001780/2012-60 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS: monitorar os assentamentos do INCRA no Estado da Paraíba, para verificar se 

está sendo fornecido transporte escolar adequado, bem como para avaliar as condições das vias de acesso às escolas estaduais e municipais. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS: INCRA e Governo do Estado da Paraíba. 
AUTORES DA REPRESENTAÇÃO: MPF/PB. 
Determina que a Secretaria da PRDC encaminhe-me os autos conclusos para análise.  
Ordena, ainda, que seja comunicada a PFDC a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
 

DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil nº 1.25.007.000147/2010-95 
 
1. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar eventuais irregularidades referente a empreendimento para extração de areia 

em leito de rio Jacareí, situado no entorno do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, Município de Morretes. 
2. Tendo em vista a necessidade de prosseguimento das diligências, decido, nos nos termos do art. 15 da Resolução-MPF 

nº87/2006, prorrogar o prazo de encerramento deste inquérito civil por um ano. 
3. Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da decisão de prorrogação de 

prazo, encaminhando cópia desta decisão para fins do art. 15, § único, da mencionada resolução. 
4. Após, voltem para análise e novas deliberações. 
 

ANTONIA LÉLIA NEVES SANCHES 
Procuradora da República 
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DESPACHO DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Peça de Informação MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000220/2013-61 
 
1. Nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 4º, da Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, diante da insuficiência, neste momento, de elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas dos incisos I a VI previstas 
no caput do suprarreferido artigo, determino a conversão do feito em procedimento administrativo, afeto à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF – 1ª CCR, assinalando o prazo de 90 (noventa dias) para sua conclusão, ou eventual prorrogação se necessário. 

2. Diante do escoamento do prazo assinalado no Ofício nº 318/2013/PRM-PG, expeça-se novo ofício a GROTT ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, reiterando o ali requerido, oferecendo prazo impreterível de 10 dias para resposta.  

3. Após, conclusos ao gabinete deste membro para deliberação.  
 

OSVALDO SOWEK JÚNIOR 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 150, DE 10 DE ABRIL DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, 
Considerando que é função institucional do Ministério Público  promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivo, nos termos do art. 129, incisos II e III da Constituição Federal, bem como do art. 5º, inciso I, alínea “h” e 
inciso V, alínea “b” da Lei Complementar nº 75, de vinte de maio de 1993; 

Considerando a necessidade de investigar possível descaso dos Direitos do Departamento Penitenciário Nacional e do Sistema 
Penitenciário Federal com relação à segurança da Penitenciária Federal de Catanduvas; 

Considerando que o curso das investigações presentes mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 
180 dias, conforme determina a nova redação do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter o procedimento administrativo nº 1.25.000.000188/2012-12 em inquérito civil público; 
Para isso, determina à Secretaria que: 
I – autue e registre esta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo as anotações necessárias; 
II – comunique a instauração à d. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – dê seguimento às diligências já em curso. 
 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

DESPACHO DE 13 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.26.000.00954/2011-11. 
 
Em inspeção. 
Trata-se de inquérito civil público instaurado para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais 

destinados a financiar obras de adequação das Rodovias PE-60 e BR 104.  
Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua 

conclusão, notadamente a análise da documentação encaminhada pelo TCU, determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano. Em 
cumprimento ao que determina o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, com a redação conferida pela Resolução CSMPF nº 
106, de 6 de abril de 2010, determino a imediata comunicação da presente prorrogação à 5ª CCR. Demais disso, encaminhe-se cópia deste ato para 
divulgação no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de computadores (art. 16, § 1º, 
I, da Resolução CSMPF 87/2006). 

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

DESPACHO DE 14 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.26.002.000074/2011-25 
 
Em inspeção. 
Trata-se de inquérito civil público instaurado para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais 

repassados à OSCIP Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, visando a 
capacitação técnica profissionalizante no município de Caruaru-PE, no âmbito do termo de parceria nº 2401015920060013, Nº SIAFI 589941.  

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua 
conclusão, notadamente, a análise da documentação encaminhada pelo ministério acima mencionado, determino a prorrogação de sua tramitação por 
mais 1 (um) ano.  

Em cumprimento ao que determina o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, com a redação conferida pela 
Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010, determino a imediata comunicação da presente prorrogação à 5ª CCR. Demais disso, encaminhe-se 
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cópia deste ato para divulgação no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores (art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87/2006). 

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 58, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
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 administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público 

Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de trinta dias sem que até o presente momento existam elementos suficientes 

para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 1º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f)  considerando as disposições do art. 2º, §4º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 
Determino a conversão das Peças de Informação nº 1.26.005.000020/2013-00 em Procedimento Preparatório a fim de apurar 

“Apurar notícias de possível informação falsa prestada à Receita Federal pela Prefeitura de Águas Belas/PE, ao incluir o nome de Camila Chiara 
Pereira de Oliveira na folha de pagamento, sem que esta sequer tenha sido empossada no cargo de nutricionista.”. 

Mantenha-se no Procedimento Preparatório o número de autuação utilizado nas Peças de Informação em questão. 
Determino o acompanhamento pelo setor competente do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão ou prorrogação deste 

procedimento, devendo, após este lapso temporal, ser o feito concluso ao Procurador da República ora subscritor, tudo conforme a regra do art. 4º, 
§1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ANTÔNIO NILO RAYOL LÔBO SEGUNDO 

 
PORTARIA Nº 75, DE 17 DE MAIO DE 2013 

 
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 administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público 

Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de trinta dias sem que até o presente momento existam elementos suficientes 

para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 1º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f)  considerando as disposições do art. 2º, §4º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 
Determino a conversão das Peças de Informação nº 1.26.005.000037/2013-59 em Procedimento Preparatório a fim de apurar 

“Apurar possível irregularidade na posse de Priscilla Kelly Machado Vieira para o cargo de Professor Auxiliar quando já tinha sido nomeada para o 
cargo de Professor Assistente da UFRPE/UAG.”. 

Mantenha-se no Procedimento Preparatório o número de autuação utilizado nas Peças de Informação em questão. 
Determino o acompanhamento pelo setor competente do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão ou prorrogação deste 

procedimento, devendo, após este lapso temporal, ser o feito concluso ao Procurador da República ora subscritor, tudo conforme a regra do art. 4º, 
§1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ANTÔNIO NILO RAYOL LÔBO SEGUNDO 

 
PORTARIA Nº 77, DE 17 DE MAIO DE 2013 

 
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. 
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b) considerando a incumbência prevista no 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 que o feito já foi instaurado há mais de trinta dias sem que até o presente momento existam elementos suficientes 

para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 1º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f)  considerando as disposições do art. 2º, §4º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público; 
Determino a conversão das Peças de Informação nº 1.26.005.000033/2013-71 em Procedimento Preparatório a fim de apurar 

“Apurar notícias de supostas irregularidades na distribuição das casas do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro da Cohab II, localizado em 
Garanhuns/PE”. 

Mantenha-se no Procedimento Preparatório o número de autuação utilizado nas Peças de Informação em questão. 
Determino o acompanhamento pelo setor competente do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão ou prorrogação deste 

procedimento, devendo, após este lapso temporal, ser o feito concluso ao Procurador da República ora subscritor, tudo conforme a regra do art. 4º, 
§1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ANTÔNIO NILO RAYOL LÔBO SEGUNDO 

 
PORTARIA Nº 78, DE 17 DE MAIO DE 2013 

 
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 administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público 

Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de cento e oitenta dias sem que até o presente momento existam elementos 

suficientes para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 4º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f)  considerando as disposições da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determino a conversão das Peças de Informação nº 1.26.000.003158/2012-11 em Inquérito Civil a fim de “Apurar suposta 

omissão por parte da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco - ADAGRO/PE, no tocante ao exercício de sua atividade 
fiscalizatória, em razão da notícia de que a fazenda "Apeninos", localizada na PE-103, em São Bento do Una, estaria utilizando cama de aviários 
para alimentação de bovinos e suínos, a qual apresentou POSITIVIDADE para a presença de subprodutos de origem animal proibidos de acordo com 
a Instrução Normativa nº 8, de 25 de março de 2004.”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado nas Peças de Informação em questão. 
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos 

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

ANTÔNIO NILO RAYOL LÔBO SEGUNDO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
 

PORTARIA Nº 14, DE 13 DE MAIO DE 2013 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República no Município de Picos, considerando a representação formulada por 
cidadão que reclama a implementação da Lei 10.639/2003 que inclui na grade curricular de ensino “História de Cultura Afro-Brasileira” e com 
fundamento: a) nos incisos III e VI do art. 129 da Constituição Federal; b) no art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 75/93; c) no art. 6º, 
inciso VII, alínea “b” e inciso XIV, alínea “f”, também da Lei Complementar 75/93; d) no § 1º do art. 8º da Lei 7.347/1985; e, ainda, e) na 
Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007; bem como na Resolução nº 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 03 de agosto de 2006, resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 

Objeto: implementação da Lei nº 10.639/2003 a qual alterou a Lei nº 9.394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no município de Picos. 

Origem: Termo de declarações de uma pessoa que não quis se identificar. 

Para instrução do presente Inquérito Civil Público decido:  

1. expedir ofício ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, informando da instauração do presente ICP; 

2. expedir ofícios ao Secretário Municipal de Educação de Picos e à Gerência Regional de Educação de Picos (SEDUC), para que 
informem, no prazo de 10 dias, as dificulades na implementação da referida lei; 
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2. a comunicação da instauração deste Inquérito Civil Público à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, inclusive 
para publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração, com fulcro nos arts. 6º e  16, §1º, inc. I da Resolução CSMPF nº 87/06; 

3. proceder à autuação e registro do presente Inquérito Civil Público, nos termos da Portaria PR/PI nº 16, de 12 de maio de 2010. 
 

FRANCISCO ALEXANDRE DE PAIVA FORTE   
 

PORTARIA Nº 39, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 

Converte Procedimento Administrativo nº 1.27.000.000842/2012-12 em 
Inquérito Civil Público. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República infra-assinado, 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 a Portaria PR/PI nº 16, de 12.05.2010, a qual edita, transitoriamente, as regras relativas à instauração e 
tramitação das Peças Informativas, Procedimentos Administrativos e Inquéritos Civis, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO que trata-se de Procedimento Administrativo nº 1.27.000.000842/2012-12, instaurado em decorrência de 
anterior Peça de Informação autuada ante a representação feita pelo Prefeito de Redenção do Gurguéia-PI, Moacir da Rocha Amorim, em face da ex-
prefeita Maria Elita Tavares de Alencar Santos, pela não devida prestação de  contas do Convênio nº 60311/99 – Programa de Garantia de Renda 
Mínima, colocando o município em condição de inadimplência; bem como por não deixar na Prefeitura documentos para sanar a pendência;  

CONSIDERANDO que, a partir da constatação de que a irregularidade cometida pela ex-gestora, sob o viez da improbidade 
administrativa, por não aplicação no mercado financeiro de valores do referido convênio, e no tocante à seara penal, foi tido como de insignificante 
valor e achava-se alcançado pela prescrição, foi promovido o arquivamento deste procedimento; 

CONSIDERANDO que a egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 5ª CCR, não 
homologando a promoçaõ, devolveu este procedimento a fim de que se busque junto a algum órgão com atribuição correspondente que sejam 
tomadas medidas visando o ressarcimento do dano; e 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo deste Procedimento Administrativo e a necessidade de prosseguimento do seu curso 
para realização da diligência indicada pela 5ª CCR, 

RESOLVE: 
Art. 1º Converter os elementos de informação existentes no Procedimento Administrativo nº 1.27.000.000842/2012-12 em 

Inquérito Civil Público. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

PORTARIA Nº 459,  DE  15  DE  MAIO DE 2013 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a designação de inspeção nas varas federais infradeterminadas, 

RESOLVE: designar os Procuradores abaixo-relacionados para acompanhar os trabalhos de inspeção anual, nos períodos 
previstos pelas varas, inclusive em eventuais prorrogações, indicados na tabela que segue: 
 

VARA FEDERAL PROCURADOR PERÍODO 

2ª Vara Federal de Itaboraí Leonardo Almeida Cortes de Carvalho 03 a 07/06/2013 
5ª Vara Federal de São João de Meriti Marco Otávio Almeida Mazzoni 03 a 07/06/2013 
2º Juizado Especial Federal de São João de Meriti Carmen Santanna 10 a 14/06/2013 
3ª Vara Federal de São Gonçalo Tatiana Pollo Flores 10 a 14/06/2013 
2º Juizado Especial Federal de São Gonçalo Ana Lucia Neves Mendonça Romo 10 a 14/06/2013 
2ª Vara Federal de Niterói Eduardo André Lopes Pinto 10 a 14/06/2013 
4ª Vara Federal de Niterói José Maurício Gonçalves 17 a 21/06/2013 
6ª Vara Federal de São João de Meriti Rodrigo da Costa Lines 24 a 28/06/2013 
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PORTARIA Nº 460,  DE  15  DE  MAIO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista a designação de inspeção nas varas federais infradeterminadas, 
RESOLVE: designar os Procuradores abaixo-relacionados para acompanhar os trabalhos de inspeção anual, nos períodos 

previstos pelas varas, inclusive em eventuais prorrogações, indicados na tabela que segue: 
 

VARA FEDERAL PROCURADOR PERÍODO 

17ª Vara Federal  Marta Cristina Pires Anciães 03 a 07/06/2013 
9º Juizado Especial Federal Vagner Leão da Costa 03 a 07/06/2013 
19ª Vara Federal Gisele Elias de Lima Porto 17 a 21/06/2013 

 
 

PORTARIA Nº 461,  DE  15  DE  MAIO DE 2013 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a designação de inspeção nas varas federais infradeterminadas, 

RESOLVE: designar os Procuradores abaixo-relacionados para acompanhar os trabalhos de inspeção anual, nos períodos 
previstos pelas varas, inclusive em eventuais prorrogações, indicados na tabela que segue: 
 

VARA FEDERAL PROCURADOR PERÍODO 

5ª Vara Federal Criminal 
Antônio do Passo Cabral e  
Daniella Dias de Almeida Sueira 

03 a 07/06/2013 

1ª Vara Federal Criminal 
Leonardo Cardoso de Freitas e  
Lilian Guilhon Dore 

24 a 28/06/2013 

4ª Vara Federal Criminal 
Carlos Alberto Gomes de Aguiar e  
Ana Paula Ribeiro Rodrigues 

24 a 28/06/2013 

 
PORTARIA Nº 462,  DE  15  DE MAIO DE 2013 

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

atribuições legais, e tendo em vista a designação de Correições Ordinárias Eletrônicas nos Juizados Especiais Federais, conforme Portaria nº TRF2-
PTC-2013/00112, de 13 de março de 2013, do Corregedor-Regional da Justiça Federal da 2ª Região, 

Considerando os termos dos arts. 1°, 3°, caput, e 4°, todos do Provimento n° 57, de 19 de maio de 2009, da Corregedoria-
Regional, as correições ordinárias eletrônicas serão realizadas em sua sede, mediante o levantamento de informações e de dados estatísticos 
referentes a cada órgão correicionado, constantes das bases de dados dos Sistemas lnformatizados de Acompanhamento Processual da Justiça Federal 
da 2ª Região; sendo que os órgãos jurisdicionais que adotam os processos virtuais ou eletrônicos serão submetidos, preferencialmente, as correições 
ordinárias eletrônicas, sem prejuízo de, a critério da Corregedoria-Regional, serem realizadas eventuais diligências presenciais; 

Considerando, ainda, informações da Corregedoria-Regional no sentido de que na ausência de tecnologia que faticamente 
permita a participação remota das instituições interessadas, fica franqueada aos membros do MPF, e também da AGU, da DPU e da OAB, em 
atendimento ao art. 6° da Resolução acima citada o comparecimento à sede da Corregedoria-Regional para acompanhar os trabalhos anteriormente 
descritos, os quais estão programados para serem realizados, entre o primeiro e os últimos dias úteis de cada mês, durante o horário de expediente 
normal do TRF; e, também, a ida aos próprios órgãos correicionados, 

RESOLVE:  
Art. 1°. Designar os Procuradores da República abaixo relacionados, para acompanharem os trabalhos de Correições Ordinárias 

Eletrônicas que serão levadas a termo no mês de junho de 2013, conforme determina a Lei nº 5.010/1966. 
 

PROCURADORES PERÍODO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 

Marco Otávio Almeida Mazzoni Junho 1º Juizado Especial Federal de Duque de Caxias 
Carmen Santanna Junho 2º Juizado Especial Federal de Duque de Caxias 
Daniella Masset Vaz Junho 3º Juizado Especial Federal de Duque de Caxias 
Rodrigo da Costa Lines Junho 1º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu 
Gabriela Rodrigues Figueiredo Junho 2º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu 
Renato Freitas Souza Machado Junho 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu 

 
Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional  da Justiça Federal da 2ª Região. 
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PORTARIA Nº 464,  DE  15  DE MAIO DE 2013 
 

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

Considerando que a Procuradora da República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO solicitou a suspensão da distribuição dos 
feitos urgentes e audiências, no período de 20 a 23 de maio de 2013, para participar do Simpósio “20 anos da Lei Orgânica do MPU” e do 2º 
Seminário sobre Energia Nuclear, em Brasília/DF, 

RESOLVE: excluir a Procuradora da República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO da distribuição de todos os feitos e 
audiências no período de 20 a 23 de maio de 2013, observando-se a devida compensação. 
 

PORTARIA Nº 465,  DE  15  DE MAIO DE 2013. 
 

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

Considerando que a Procuradora da República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO solicitou a suspensão da distribuição dos 
feitos urgentes e audiências, no período de 12 a 14/06/2013, para participar do I Encontro Internacional “Resolução Consensual de Conflitos 
Ambientais”, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ, 

RESOLVE: excluir a Procuradora da República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO da distribuição dos feitos urgentes e 
audiências, no período de 12 a 14/06/2013, observando-se a devida compensação, conforme portaria em vigor. 
 

PORTARIA Nº 466,  DE  15  DE MAIO DE 2013. 
 

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

Considerando que os Procuradores da República abaixo relacionados, que oficiam na área Tutela Coletiva e Custos Legis, 
usufruirão férias/licença-prêmio nos meses de  JULHO e AGOSTO de 2013, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, 

nos períodos respectivamente indicados: 
 

OFÍCIO PROCURADORES PERIODOS – FÉRIAS / LP ABONO/OBS. 

Vagner Leão da Costa (*) 15/7 a 3/8/2013      4 a 13/8/2013 
Ana Padilha Luciano de Oliveira (*) 15/7 a 3/8/2013      4 a 13/8/2013 
Maurício Ribeiro Manso (**)  7 a 26/8/2013 27/8 a 5/9/2013 

Meio Ambiente e Patrimônio 
Cultural 

Gisele Elias de Lima Porto    (*) 12 a 31/8/2013 1 a 10/9/2013 
Saúde Jaime Mitropoulos (*) 15/7 a 3/8/2013      5 a 14/7/2013 

(***) 1 a 10/7/2013 licença-prêmio 
Educação, Minorias e Cidadania Maria Cristina Cordeiro 

27/8 a 13/9/2013 licença-prêmio 
 

§ 1º. Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias/licença-prêmio nos períodos 
assinalados com 01 (um) asterisco (*). 

§ 2º. Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias e nos dois dias úteis posteriores 
nos períodos assinalados com 2 (dois) asteriscos (**).  

§ 3º. Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis posteriores ao início das férias/licença-prêmio nos períodos 
assinalados com 3 (três) asteriscos (***). 
 
 

PORTARIA Nº 471,  DE  16  DE MAIO  DE 2013 
 

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

Considerando que a Procuradora da República  DANIELLA D.A .SUEIRA TOLEDO PIZA solicitou a suspensão da distribuição 
de feitos urgentes e audiências, no  dia 11/6/2013, para participar de Reunião do Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos da 2ª CCR,  

RESOLVE: excluir a Procuradora da República DANIELLA D.A .SUEIRA TOLEDO PIZA da distribuição de feitos urgentes e 
audiências no  dia 11/6/2013, observando-se a devida compensação . 
 

PORTARIA Nº 477, DE  16  DE  MAIO DE 2013 
 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a designação de inspeção nas varas federais infradeterminadas, 

RESOLVE: designar os Procuradores abaixo-relacionados para acompanhar os trabalhos de inspeção anual, nos períodos 
previstos pelas varas, inclusive em eventuais prorrogações, indicados na tabela que segue: 
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VARA FEDERAL PROCURADOR PERÍODO 

1ª Vara Federal de Execução Fiscal Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque 03 a 07/06/2013 
2ª Vara Federal de Execução Fiscal Aline Mancino da Luz Caixeta 10 a 14/06/2013 

 
GUILHERME GUEDES RAPOSO 

 
PORTARIA Nº 16, DE 2 DE MAIO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 

Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar  75/93; 
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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da 
CF/88 e art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público 
Federal promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do meio ambiente; 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no  
art. 2º, § 7º da Resolução CNMP 23/2007; 

CONSIDERANDO que as praias são bens da União Federal, consoante artigo 20, VII da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que nos autos do IPL 385/2009 restou evidenciado que o empreendimento conhecido pelo nome fantasia 

Pousada Brava Club, da pessoa jurídica VALMACHRIS SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA avançou sua ocupação sobre área de domínio da união, 
através da construção de anexos sem licença do órgão ambiental competente, invadindo terreno de marinha, conforme informação da SPU (fl. 65); 

CONSIDERANDO que foram extraídas imagens da rede mundial de computadores que demonstram a ocupação de área de 
domínio da União, inclusive com a possibilidade de danos ao ambiente de restinga e impedimento à regeneração natural da vegetação de restinga, 
considerada,  Área de Preservação Permanente, conforme Resolução CONAMA 303 de 20 de março de 2002, em seu art. 3°, inciso IX; 

RESOLVE  instaurar inquérito civil público para apurar a possível irregularidade da intervenção em área de preservação 
permanente e terreno de marinha pelo empreendimento  BRAVA CLUB., na Praia Brava, em Armação dos Búzios. 

Para tanto, determino, por ora, sejam realizadas as seguintes diligências: 
seja arquivada cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 

pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 
seja realizado efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 
a afixação de uma cópia da presente portaria no local de costume e solicitação de publicação, nos termos do art. 4º, VI da 

Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;  
a expedição de ofício ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para que realize vistoria no local  e envie o laudo técnico 

respectivo; 
extraia-se cópia integral do  IPL 385/2009 (Processo 2006.5108000858-6) e autue-se em forma de apensos. 
 

RODRIGO DA COSTA LINES 
 

PORTARIA Nº 21, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando a documentação de fls.02/03, 12/15 e 17/19, indicando a falta de delimitação para banhistas na área reservada para 

entrada e saída de embarcações, bem como uso indevido da areia da praia, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 
1.34.012.000906/2012-01 para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 1ª CCR/MPF. 
Fica designado para funcionar como Secretária neste feito Cláudia Moraes da Silva, Analista Processual e Isabel Carvalho dos 

Santos Silva, Técnico Administrativo, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 
 

PORTARIA Nº 334, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar n.º 75/93, bem como no artigo 1.º da Lei n.º 7347/85; 
CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 

coletivos, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias à sua garantia; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público federal, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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CONSIDERANDO o disposto nos §§ 1.º e 4.º, do artigo 4.º, da Resolução n.º 87/2006, do CSMPF, com a redação dada pela 
Resolução CSMPF n.º 106, de 6 de abril de 2010, que fixou o prazo máximo de duração do Procedimento Administrativo em 180 dias; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo n.º 1.14.000.000029/2013-73, instaurado com 
a finalidade de averiguar possível ato de improbidade administrativa ou lesão ao patrimônio público, concernente a supostas irregularidades em 
inspeção de saúde no concurso de formação de oficiais especialistas da Aeronáutica no ano de 2013, com alegado descumprimento das regras do 
respectivo edital; 

Resolve converter o Procedimento Administrativo n.º 1.14.000.000029/2013-73 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser 
inaugurado pela presente Portaria; 

Desta forma, determina, como diligências preliminares, as seguintes medidas: 
1)Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de 

prevenção, com registro no sistema de consulta do endereço eletrônico oficial da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 
(www.prrj.mpf.gov.br); 

2)Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o envio de cópia da presente para 
fins de ciência e publicação; 

3)Oficie-se o Departamento de Ensino da Aeronáutica solicitando maiores esclarecimentos quanto ao informado no ofício de fls. 
163/186, na forma da minuta ora apresentada; 

4)Acautelem-se os autos por 60 (sessenta) dias na DITC – Divisão de Tutela Coletiva, salvo a ocorrência de ato ou fato 
superveniente. 

 
ANDRÉ TAVARES COUTINHO 

 
PORTARIA Nº 335, DE 17 DE MAIO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo nº 1.30.001.006906/2012-85, visando apurar possível irregularidade 

por parte do Banco Votorantim S/A na concessão de empréstimos a idosos, incluindo a atuação do Banco Central do Brasil a respeito do tema; 
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 

23 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº  1.30.001.006906/2012-85 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser 

inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1)  Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2)  Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de 

publicação; 
3) Oficie-se ao Banco Votorantim S/A, na forma da inclusa minuta; 
4) Acautele-se por 50 dias na DITC, a fim de aguardar a resposta ao ofício expedido. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PORTARIA Nº 5, DE 13 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000400/2012-73. Interessados: Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/RS. Assunto: 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL - Apurar denúncia de omissão e 
negligência na conservação e guarda de bens do escritório técnico do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em Antônio Prado/RS. 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando o teor da cópia parcial do Inquérito Civil Público nº 1.29.000.002107/2010-07, encaminhada a esta Procuradoria da 

República pelo Núcleo de Patrimônio Público e Social - NPPS/PR/RS, noticiando possível omissão e negligência na conservação e guarda de bens 
do escritório técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em Antônio Prado/RS; 

Considerando que a irregularidade de conservação e guarda de bens refere-se a aquisição de 3 (três) condicionadores de ar splits 
para o escritório do IPHAN em  Antônio Prado/RS, os quais foram comprados no ano de 2009  e ainda não teriam sido instalados, tendo, inclusive, 
expirado o prazo de garantia dos equipamentos; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete 
ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 
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coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar à sede do IPHAN em Antônio Prado/RS, para que informe se os 03 (três) splits adquiridos para o escritório técnico 

dessa unidade em 2009 foram devidamente instalados e em que data; ou, caso contrário, esclareça as razões de não terem sido; 
- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 
 

FABIANO DE MORAES 
 

PORTARIA Nº 30, DE 17 DE ABRIL DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000085/2013-65. Interessados: Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Assunto: PATRIMÔNIO 
PÚBLICO E SOCIAL – Apurar ocupação irregular de área de domínio da 
Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, localizada no Município de 
Vacaria/RS 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando informações e documentos encaminhados pela Promotoria de Justiça Especializada de Vacaria, noticiando invasão 

de área de domínio da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, localizada nas proximidades do Bairro Kennedy no município de Vacaria/RS; 
Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete 

ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 
Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 

compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 
RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 

coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar à ANTT, encaminhando cópia do Ofício nº 81/2013/DIF/DNIT, para que informe se atendeu a notificação expedida pelo 

DNIT por meio do Ofício nº076/2013/DIF/DNIT para adotar providências no sentido de proceder à retirada das invasões dentro de área operacional 
no município de Vacaria/RS e consequente reconstrução da cerca de delimitação da faixa de domínio; 

- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

 
PORTARIA Nº 35, DE 13 DE MAIO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000100/2013-75. Interessados: 
Universidade de Caxias do Sul – UCS. Assunto: DIREITOS DO CIDADÃO – 
apurar a existência e a regularidade dos estudos de recuperação obrigatórios, 
previstos na  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na 
Universidade de Caxias do Sul 

 

FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 
Complementar nº 75/93, e 

Considerando o teor da representação anônima, encaminhada a esta Procuradoria da República,  noticiando que o projeto 
pedagógico do Curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul não prevê a realização de exame final e recuperação; 

Considerando que direito do estudante de lhe serem oferecidos estudos de recuperação de aprendizagem está previsto em vários 
dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “a” e “d”, e o art. 7º, I, da Lei Complementar 
nº 75/93, compete ao Ministério Público Federal a proteção dos direitos constitucionais, bem como de “outros interesses individuais, indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 
coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 

À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 

- Oficiar ao Reitor da Universidade de Caxias do Sul para que manifeste-se sobre o teor da denúncia anônima, outrossim, para 
que informe: i) quanto a previsão no regimento da instituição de norma que garanta os estudos de recuperação de aprendizagem previstos na LDB; e 
ii) quanto à existência de propostas pedagógicas com descrição de estratégias de verificação de desempenho escolar e recuperação; 

- Comunicar à PFDC a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 
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Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 
Após cumpridas as determinações, e recebidas as informações pertinentes, venha o procedimento concluso para deliberação. 
 

FABIANO DE MORAES 
 

PORTARIA Nº 36, DE 13 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000119/2013-11. Interessados: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; União; Jorge Luiz de Conto. Assunto: 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL – Apurar possível prática de atos de 
improbidade administrativa atribuídos ao empregado público dos Correios, 
Jorge Luiz de Conto. 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando as informações e documentos constantes do Inquérito Policial nº 379/2012, protocolado na Justiça Federal sob o nº 

5016632-66.2012.404.7107, que apurou conduta indevida do empregado dos Correios, Jorge Luiz de Conto, consistente no falseamento de 
assinaturas em listas de entrega de objetos, a fim de sonegar as correspondências de seus destinatários; 

Considerando que tais informações apontaram a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa, haja vista que o 
representando supostamente falseava as assinaturas dos destinatários de correspondências bancárias, que contém documentos pessoais de intrínseca 
importância aos endereçados, indo de encontro da boa prática administrativa; 

Considerando que da prática averiguada se infere uma alta reprovabilidade, tendo em vista que a sonegação de correspondências 
bancárias, invariavelmente, está ligada a fraudes financeiras arquitetadas a partir do desvio de cartões de crédito; 

Considerando que a conduta adotada pelo empregado, além do prejuízo causado aos destinatários das correspondências, combaliu 
o patrimônio imaterial dos Correios; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete 
ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 

coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, para que sejam remetidas informações e documentos referentes 

à situação funcional do empregado público Jorge Luiz de Conto, agente de entregas flagrado na posse de correspondências bancárias alheias, que 
constavam como recebidas no sistema de entregas, notadamente quanto ao procedimento disciplinar instaurado para apurar a conduta do funcionário; 

- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

 
PORTARIA Nº 37, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000092/2013-67. Interessados: Caixa 
Econômica Federal – CEF. Assunto: CONSUMIDOR – Apurar as 
irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal, consistentes no 
tempo de espera em filas superior ao permitido em lei e inexistência de tabelas 
de preços dos serviços oferecidos juntos aos caixas eletrônicos, nas agências 
de Caxias do Sul 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando o teor dos documentos encaminhados pela Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, notadamente 

Autos de Constatação e Infração noticiando irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal, consistentes no tempo de espera em filas 
superior ao permitido em lei e inexistência de tabelas de preço dos serviços oferecidos juntos aos caixas eletrônicos, em agências de Caxias do Sul. 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “c” e o art. 7º, I, da Lei Complementar nº 
75/93, compete ao Ministério Público Federal a proteção dos direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 

coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar à Superintendência Regional da CEF em Caxias do Sul para que manisfeste-se sobre as irregularidades noticiadas nos 

Autos de Constatação e Infração, encaminhados pela Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, consistentes no tempo de espera em filas 
superior ao permitido em lei e inexistência de tabelas de preço dos serviços oferecidos juntos aos caixas eletrônicos, em agências da CEF em Caxias 
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do Sul. 
- Comunicar à 3ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 
Após cumpridas as determinações, e recebidas as informações pertinentes, venha o procedimento concluso para deliberação. 
 

FABIANO DE MORAES 
 

PORTARIA Nº 38, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000126/2013-13. Interessados: Caixa 
Econômica Federal; União; Alan Rigotto. Assunto: PATRIMÔNIO PÚBLICO 
E SOCIAL - Apurar possível prática de atos de improbidade administrativa 
atribuídos a ex-empregado da Caixa Econômica Federal, em Caxias do 
Sul/RS. 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando as informações e documentos constantes da Ação Penal nº 5008492-43.2012.404.7107, proposta em face de Alan 

Rigotto, empregado da Agência Centro da CAIXA, em Caxias do Sul/RS, que teria subtraído valores de diversas contas correntes e transferido para 
contas em seu nome; 

Considerando que o empregado público citado admitiu, durante toda a persecução penal, a prática delituosa; 
Considerando que, além de eventual delito, a conduta adotada pelo representado se enquadra ao conceito de improbidade 

administrativa, necessitando responsabilizações também na esfera cível; 
Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete 

ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 
Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 

compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 
RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 

coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar à Superintendência Regional da CAIXA, para que sejam remetidas informações acerca das medidas adotadas pela 

instituição com relação ao ex-empregado Alan Rigotto, que admitiu ter subtraído valores de contas-correntes de clientes da Agência Centro, de 
Caxias do Sul, especialmente no que se refere ao prejuízo verificado aos cofres da CAIXA, considerados eventuais reembolsos/restituições efetuados 
pelo ex -funcionário; 

- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

 
PORTARIA Nº 39, DE 16 DE MAIO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000125/2013-79. Interessados: 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal; União; Vinícius Vargas Pereira. 
Assunto: PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL – Apurar possível prática de 
ato de improbidade administrativa atribuído ao policial rodoviário federal 
Vinícius Vargas Pereira. 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando as informações e documentos encaminhados pela Corregedoria Regional da Polícia Rodoviária Federal, dos quais 

se retira que o policial rodoviário federal Vinícius Vargas Pereira teria conduzido abordagem policial de maneira indevida, em fiscalização realizada 
no trecho urbano da BR-116, em São Marcos/RS; 

Considerando que tais informações indicam ter o servidor representando efetuado disparo de arma de fogo em direção ao veículo 
GM Monza, placas AAU2772, que teria empreendido fuga à abordagem policial; 

Considerando que a conduta adotada pelo servidor demonstrou-se totalmente contrária às diretrizes adotadas pelo Departamento 
da Polícia Federal; 

Considerando que a prática, além de se apresentar como possível ato de improbidade administrativa, pode ser enquadrada, 
eventualmente, como conduta delituosa; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete 
ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 

coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
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À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Extrair cópia integral deste expediente, autuando em Peça de Informação criminal, a ser distribuída a este 3º Ofício; 
- Oficiar ao policial rodoviário federal Vinícius Vargas Pereira, para que apresente os esclarecimentos que entender pertinentes 

acerca dos fatos ocorridos no dia 23/01/2013, quando, no decorrer de trabalho de fiscalização, foi efetuado disparo de arma de fogo contra veículo 
que tentou evitar a abordagem policial; 

- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

 
PORTARIA Nº 110, DE 13 DE MAIO DE 2013 

 
Instaura Inquérito Civil nº 1.29.000.001011/2012-85 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 

República, e CONSIDERANDO: 
1. As informações constantes na comunicação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União; 
2. A necessidade de apurar descumprimento da obrigação de prestação de contas assumida perante o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, por parte de professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul MÁRIO 
NORBERTO BAIBICH; 

3. A necessidade de acompanhar o processo de Tomada de Contas Especial nº 027.855/2010-4, pendente de conclusão; 
4. Ser atribuição do Ministério Público Federal na defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade no 

âmbito da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União na forma do art. 5º, II, 'h', da Lei Complementar 
nº 75/93, bem como a defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos, como dispõe o art. 129, III, da CF/88, 

Art. 1º.Determino a instauração do Inquérito Civil nº 1.29.000.001011/2012-85, tendo por objeto apurar irregularidades havidas 
na prestação de contas de MÁRIO NORBERTO BAIBICH, na qualidade de responsável por recursos recebidos a título de auxílio do CNPq para 
desenvolvimento de projetos, no que tange ao ressarcimento do débito e a eventual enquadramento como atos de improbidade administrativa; 

Art. 2º.Determino a adoção das seguintes medidas iniciais: 
I – autuação e registro da presente portaria, nos termos da Resolução/CSMPF nº 87/2006, com comunicação à 5ª CCR/MPF e 

publicação, nos termos dos arts. 6º e 16 da mencionada resolução (certificando-se nos autos as providências); 
II – expedição de ofício ao chefe da Procuradoria Federal junto ao CNPq, com cópia integral dos autos, requisitando informar a) 

se já foram adotadas as medidas cabíveis para cobrança do débito apurado pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 027.855/2010-4, 
tendo como devedor o servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul MARIO NORBERTO BAIBICH; b) caso não tenham sido adotadas 
as medidas de cobrança, esclarecer os procedimentos que serão tomados a respeito pelo órgão jurídico do CNPq. 

III - ultimadas as medidas e vencido o prazo inicialmente fixado (20 dias), voltem conclusos. 
 

ADRIANO DOS SANTOS RALDI 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 326, DE 5 DE MAIO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município de Caçador, para 

atuar nos autos do PAC nº 1.04.000.002048/2006-51, em trâmite na Subseção Judiciária de Lages, conforme decisão da 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Nazareno Jorgealem Wolff. 

 
MARCELO DA MOTA 

 
PORTARIA Nº 9, DE 14 DE MAIO DE 2013 

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

conferidas no art. 129, inc. II, III e VI da CF/88; art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inc. VII, art. 7º, inc. I e art. 8º, todos da Lei Complementar nº 
75/93; art. 1º, caput, art. 4º, inc. II e 5º, todos da Resolução nº 87/2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal e art. 2º e art. 4º 
da Resolução nº 23/2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público eCONSIDERANDO  que cabe ao Ministério Público Federal a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), estando compreendida em sua 
função institucional a promoção da ação civil pública e do inquérito civil público, para a proteção dos direitos indígenas (art. 129, inc. V, da CF); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos das 
comunidades indígenas (art. 5º, inc. III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de dar continuidade às providências a serem adotadas para garantir a realização das 
obras de ampliação da Escola Cacique Karenh, no Município de Abelardo Luz; 

CONSIDERANDO o transcurso do prazo estabelecido pelo art. 4º, § 4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 
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O Procurador da República no Município de Chapecó/SC, no uso de suas atribuições constitucionais e legais (art. 129, inc. II, III 
e VI da CF/88; art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inc. VII, art. 7º, inc. I e art. 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93; art. 1º, caput, art. 4º, inc. 
II e 5º, todos da Resolução nº 87/2006, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal e art. 2º e art. 4º da Resolução nº 23/2007, do 
Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público). 

RESOLVE: 
Converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar os fatos narrados, devendo 

ser adotadas as seguintes providências: 
a) Registro da presente Portaria de Instauração, que deverá, também, ser autuada com a primeira folha do presente procedimento, 

nos termos da Resolução n. 87/2006 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 
 b) Expedição de cópia da presente Portaria de Instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, no prazo 

de 10 (dez) dias, para fins do disposto nos artigos 6º e 16 da Resolução nº. 87/2006 e, nos artigos 4º e 7º da Resolução n. 23/2007 do CNMP, 
procedendo-se à juntada aos autos da comprovação do envio do documento; e, 

c) Proceda-se às anotações no sistema de acompanhamento processual do Ministério Público Federal (ÚNICO). 
d) Expedição de ofício à Secretaria Estadual de Educação com o objetivo de solicitar a adoção das providências necessárias para 

incluir no orçamento recursos necessários para a efetivação da obra, pois já foi confirmada a sua necessidade.  
Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um ano, sejam os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
 

PORTARIA N° 10, DE 7 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO as irregularidades, referentes ao Município de Flor do Sertão/SC, noticiadas no relatório de fiscalização n. 

37050, de 08/10/2012 – 37ª etapa do programa de fiscalização a partir de sorteios públicos da CGU, encaminhado à PRM/São Miguel do Oeste-SC e 
objeto da presente Peça de Informação, relativas aos ações/programas Brasil Escolarizado e Educação Básica, Aperfeiçoamento do Sistrema Único 
de Saúde (SUS), Bloco Atenção Básica, Gestão da Saúde Municipal, Bolsa Família e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS); 

CONSIDERANDO que referidos das ações/programas são fomentados com recursos federais oriundos dos Ministérios do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde e da Educação; 

CONSIDERANDO 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, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de colherem-se maiores elementos de convicção sobre os fatos noticiados, expedindo 
notificações e requisitando informações ou documentos, nos termos previstos no art. 129, VI, da Constituição da República; 

RESOLVE converter as presentes Peças de Informação em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos 
destinados a dar continuidade à apuração das irregularidades constatadas no Relatório de Fiscalização n. 37050 da Controladoria Geral da União no 
Município de Flor do Sertão/SC, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio e/ou 
sistemas eletrônicos, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do 
art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no 
sistema ÚNICO: 

Representante: Controladoria-Geral da União. 
Objeto da investigação: Apurar irregularidades noticiadas no relatório de fiscalização – 37ª etapa do programa de fiscalização a 

partir de sorteios públicos da CGU, relativas ao município de Flor do Sertão/SC. 
Como diligências iniciais, determino que seja oficiado: 1) à Prefeitura Municipal de Flor do Sertão/SC, solicitando 

esclarecimentos acerca de cada um dos apontamentos do relatório da CGU e das medidas adotadas para sanar essas irregularidades, bem como o 
encaminhamento das fichas cadastrais dos beneficiários do Programa Bolsa Família, relacionados na tabela do item 2.1.1.1 do relatório da CGU; 2) 
aos respectivos Ministérios, solicitando informações acerca da existência de procedimento instaurado para averiguar as irregularidades apontadas no 
Relatório de Fiscalização, bem como, no caso de constatação de malversação de verbas públicas, o envio de toda e qualquer documentação hábil a 
instruir eventual ação penal ou de improbidade administrativa; e 3) à Agência do INSS de Maravilha/SC, solicitando informações acerca dos 
segurados da previdência social, identificados pelo NIS na tabela do item 2.1.1.1 do relatório da CGU.   

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o servidor Paulo Galard Barros. 
Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 
Ciência desta portaria à 5ª CCR. 
 

FELIPE D’ELIA CAMARGO 
 

PORTARIA Nº 87, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 
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, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
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c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000147/2013-16, a partir do Termo de Declarações TD 84/2013 (PRM-

BNU-SC-00002225/2013), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do artigo 71, da Lei nº 10.741/2003, inclusive anotando tal caráter 

no sistema Único e na capa. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PORTARIA Nº 88, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
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, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000187/2013-68, a partir do Termo de Declarações TD 108/2013 

(PRM-BNU-SC-00002702/2013), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguintes diligências:   
1. Oficie-se ao médico prescritor para que responda a questionário; 
2. Oficie-se ao interessado para que traga a esta Procuradoria da República a negativa da rede pública no fornecimento dos 

medicamentos pleiteados; 
3. Deferindo de ofício, dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do artigo 71, da Lei nº 10.741/2003, inclusive 

anotando tal caráter no sistema Único e na capa. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PORTARIA Nº 89, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
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, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000189/2013-57, a partir do Termo de Declarações TD 111/2013 

(PRM-BNU-SC-00002743/2013), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguintes diligências iniciais:   
1. Oficie-se à médica prescritora para que responda a questionário; 
2. Oficie-se à noticiante para que efetue consulta com médico do SUS a fim de obter receituário e questionário respondido pelo 

mesmo; 
3. Deferindo de ofício, dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do artigo 71, da Lei nº 10.741/2003, inclusive 

anotando tal caráter no sistema Único e na capa. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PORTARIA Nº 93, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
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, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000206/2013-56, a partir do Termo de Declarações TD 123/2013 

(PRM-BNU-SC-00003093/2013), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguinte diligências iniciais:   
1. Oficie-se à representante requisitando que efetue consulta médico do SUS a fim de obter receituário e questionário respondido 

pelo mesmo; 
2. Oficie-se ao médico prescritor para que responda a questionário; 
3. Requisite-se à DIAF informações sobre eventual fornecimento padronizado do medicamento, esclarecendo o contido no Ofício 

nº 592/13; 
4. Oficie-se à SMS/BNU requisitando informações sobre eventual fornecimento padronizado do medicamento bem como 

esclarecimentos acerca do contido na resposta de fl. 15. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PORTARIA Nº 94, DE 15 DE MAIO DE 2013 

 
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, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000015/2013-94, a partir do Termo de Declarações TD 6/2013 (PRM-

BNU-SC-00000151/2013), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

GABINETE DO PROCURADORA-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 556, DE 10 DE MAIO DE 2013 
 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das 

atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993, considerando os termos do Edital Conjunto 
para Conhecimento de Interessados, das Inspeções Gerais Ordinárias a serem realizadas nas Varas e Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
do Estado de São Paulo, de 14 de janeiro de 2013, da Diretoria do Foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de São 
Paulo, resolve: 

I – Designar a Excelentíssima Senhora Procuradora da República Dra. PRISCILA PINHEIRO DE CARVALHO para resolver 
sobre a participação ou não do Ministério Público Federal no ato a seguir elencado e, em caso positivo, acompanhar a realização dos trabalhos de 
INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Vara Federal indicada: 

30ª Subseção Judiciária: 1ª Vara Federal de Osasco                
Período: 21 a 24 de maio de 2013 
II – Determinar que, na ocorrência de qualquer eventualidade ou impedimento que impossibilite à Procuradora designada 

acompanhar os trabalhos de Inspeção Geral Ordinária, caso tenha entendido por essa necessidade, a ela caberá providenciar um substituto, 
comunicando a alteração a esta Chefia, por ofício, com antecedência; 

III – Determinar seja dada ciência à Procuradora designada, à Coordenadoria Jurídica e ao respectivo Juízo Federal. 
 

PORTARIA Nº 578, DE 14 DE MAIO DE 2013 
 
A PROCURADORA CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e na Resolução Pr-SP nº, de 12 de novembro de 
2010, bem como o teor do Ofício PR-SP-00027731/2013, n° 7541/2013, datado de 09 de maio de 2013, resolve:  

I – Revogar a Portaria n° 902, de 02 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União, na primeira quinzena de agosto de 
2012, página 48, a qual designou a Procuradora da República em São Paulo STELLA FÁTIMA SCAMPINI para atuar em conjunto com a 
Procuradora da República em São Paulo MELISSA GARCIA BLAGITZ DE ABREU E SILVA nos autos nº 003591-12.2012.403.6181, em trâmite 
perante a 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo; 

II – Determinar sejam remetidas cópias da presente Portaria às Procuradoras da República acima referidas, para ciência, bem 
como à Divisão de Matéria Criminal desta unidade. 
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PORTARIA Nº 602, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando o teor do Ofício nº 7599/2013 (PR-
SP-00028115/2013), resolve: 

I – Designar a Procuradora da República ANA CAROLINA PREVITALLI NASCIMENTO, lotada na Procuradoria da 
República no Estado de São Paulo e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que a substituir, para oficiar nos autos n° 
2008.61.81.000470-7, em trâmite perante a 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo; 

II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Divisão Criminal, para cientificação, registro e encaminhamento à 
Procuradora da República designada, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos 

artigos 127, caput, e 129,III e V, da Constituição Federal, bem como no artigo 22 da Resolução CSMPF nº 87, de 06 de abril de 2010, resolve, no 
bojo do Inquérito Civil Público nº 03/2013 (Protocolo nº 1.34.009.000536/2012-53), realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA, nos termos seguintes: 

ARTIGO 1º. A Audiência Pública realizar-se-á no dia 28 de junho de 2013, às 14:00, no salão da Câmara Municipal de 
Vereadores de Presidente Epitácio, localizada na Avenida Presidente Vargas nº 2-56, Centro, CEP 19470-000, nesse município. 

ARTIGO 2º. A Audiência tem por finalidade obter dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas concernentes a 
atividade de extração e exploração de argila no Distrito do Campinal e adjacências, no município de Presidente Epitácio (SP), objeto do inquérito 
civil em epígrafe, bem como auferir a opinião popular acerca da questão em apreço. 

ARTIGO 3º. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como ao meios de comunicação, mediante assinatura da lista de 
presença, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro. 
ARTIGO 4º. A Audiência será presidida pelo Representante do Ministério Público Federal que, após exposição sumária do 

procedimento e do objeto da sessão, abrirá as discussões com a participação dos expositores convidados pelo Ministério Público. 
§ 1º. Os expositores convidados disporão de 20 (vinte) minutos para preleção individual. 
§ 2º. Ao final da exposição, o público em geral poderá formular perguntas orais, dirigidas a um participante específico, podendo 

ser limitado o tempo para perguntas em até 1 hora.  
§ 3º. São prerrogativas do Presidente da Sessão decidir sobre a pertinência das intervenções orais e das questões formuladas, bem 

como dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão. 
ARTIGO 5º. Concluída as exposições e as intervenções, o Presidente dará por concluída a AUDIÊNCIA PÚBLICA, fazendo um 

resumo dos pontos principais da sessão. 
§ 1º. Será lavrada ata sucinta, sem prejuízo de eventual gravação audiovisual, passando a integrar os autos do inquérito  que 

originou a audiência. 
§ 2º. Serão anexados à ata a lista de presença e todos os documentos que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a 

Audiência. 
ARTIGO 6º. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência deste terão 

caráter consultivo e não vinculante, destinando-se a informar a atuação do Ministério Público Federal e assegurar a participação popular, na forma da 
lei, na condução dos interesses públicos. 

ARTIGO 7º. A este Regimento será conferida ampla publicidade. 
Presidente Prudente, 17 de maio de 2013. 

 
     TITO LÍVIO SEABRA 
  Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 4, DE 5 DE ABRIL DE 2013 

 
Autos nº 1.34.015.000536/2012-74 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final identificado, no exercício das atribuições 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, 
dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses 
individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público e o art. 4º, §§1º e 2º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal estabelecem o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º da Resolução nº 23/07 e o §4º da Resolução nº 
87/10, já mencionadas, a possibilidade de conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 
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CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo nº  1.34.015.000536/2012-74 tem por objeto apurar suposta negligência 
de concessionária de linha de transporte ferroviário e correspectiva omissão do Poder Público na fiscalização do desempenho do serviço; 

CONSIDERANDO que no presente caso decorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes elementos 
suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias mais diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e  diante do que preceituam os artigos 4º e 
12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 5º e 19, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a omissão aventada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas as 

anotações necessárias quanto aos autos registrado sob o nº 1.34.015.000536/2012-74, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, 

parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) a designação da servidora Alexandra Reina, Analista Processual, para fins de auxiliar na instrução do presente IC; 
d) seja oficiado à ALL – América Latina Logística para que se manifeste em 15 (quinze) dias acerca do acidente de que dá conta 

a notícia a fls. 173, esclarecendo os motivos pelos quais deixou de encaminhar à ANTT cópia do inquérito que deveria ter instaurado para apurar 
suas causas; 

d) seja informado à ANTT a fixação da data de 31/05/2013 como limite máximo para entrega do relatório circunstanciado acerca 
da realização da Inspeção Técnica Programada para o seguimento Araraquara/SP-Marco Zero - Aparecida do Taboado/MS; aguardando-se, no mais, 
o seu encaminhamento. 

Publique-se, também, na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 
setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 
 

ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS 
 

PORTARIA N 8, DE 9 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições conferidas 

pelo artigo 129 da Constituição da República, pelo art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 2003, bem como diante do 
estabelecido no  artigo 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções n.º 87/06, do CSMPF e n.º 23/07, do CNMP: 

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, e a promoção das medidas necessárias à sua 
garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem 
a titularidade da promoção do inquérito civil e ainda que não de forma exclusiva da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 
75/93 e  artigo 8º, § 1º  da Lei 7.347/85); 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, (artigo 225 da Constituição Federal); 

Considerando que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos moldes do § 3º, do artigo 225, 
acima mencionado; 

Considerando a notícia de vazamento de 49 mil litros de óleo diesel que atingiu os Rios Formoso, Sesmarias e Paraíba do Sul, 
ocorrido em razão de uma ação criminosa voltada ao furto do combustível, perpetrada no Município de São José do Barreiro/SP, em oleoduto 
pertencente à empresa Transpetro - Petrobras Transporte S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ nº 02.709.449/0001-59, subsidiária da Petrobrás 
S.A.; 

Considerando que, com o vazamento, o produto chegou aos rios Formoso e Sesmaria, antes de desembocar no Rio Paraíba do 
Sul, rio federal, o que atrai a competência federal para apreciação do caso; 

Considerando, ainda, que o acidente afetou o abastecimento de água às populações de Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Volta 
Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí, bem como a ocorrência de danos ambientais em tais municípios, o que redundou na instauração de expedientes 
análogos nas PRMs Volta Redonda-RJ e Resende-RJ, demandando a atuação coordenada entre as três unidades; 

Promovo a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para a devida apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 
a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil público; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria da República; e 
c) remessa de cópia desta Portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para a necessária publicação, ante o que 

estabelecido nos arts. 4º, VI, in fine e 7º, § 2º, I, ambos da sobredita Resolução do CNMP, assim como nos arts. 6º e 16, § 1º, I, estes da Resolução nº 
87, de 03 de agosto de 2.006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Ficam designados para secretariar o presente inquérito civil os Servidores Paulo Sérgio Alves e Adriana Guimarães Teixeira. 
Autuado o expediente, e adotadas as providências acima elencadas, proceda-se à juntada das matérias anexas, extraídas da 

internet.  
Oficie-se à CETESB- Agência Ambiental de Aparecida, com urgência, solicitando que remeta os relatórios elaborados pelo seu 

corpo técnico em inspeção havida no local, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Anote-se na capa do expediente a atuação coordenada com as PRMs Volta Redonda e Resende, encaminhando-lhes cópia da 

presente portaria, mantendo-os periodicamente informados sobre o andamento dos trabalhos.  
 

FLÁVIA RIGO NÓBREGA 
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PORTARIA  Nº  43,  DE 8 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando a documentação de fls. 02/03, indicando eventual omissão da  Concessionária Auto Pista Régis Bittencourt e 

Polícia Rodoviária Federal, no que pertine à prestação de serviços de socorro aos usuários da Rodovia Régis Bittencourt – BR-116, no trecho que 
compreende o município Barra do Turvo, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.012.000546/2012-30 para a apuração dos fatos, 
ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 1ª CCR/MPF. 
Fica designado para funcionar como Secretária neste feito Cláudia Moraes da Silva, Analista Processual e Isabel Carvalho dos 

Santos Silva, Técnico Administrativo, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 
 

PORTARIA  Nº   45 , DE 14 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando a documentação de fls. 02/17, indicando a ocorrência de interrupção da navegabilidade do Canal de Bertioga, no 

Estuário Santista, em razão da inoperância da ponte ferroviária cujo funcionamento, naquele local, é de responsabilidade da empresa América Latina 
Logística – ALL, a qual detém a concessão do trecho paulista de transporte ferroviário pela União, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL 
nº 1.34.012.000778/2012-98 para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à  1ª CCR/MPF. 
Fica designado para funcionar como Secretária neste feito Cláudia Moraes da Silva, Analista Processual e Isabel Carvalho dos 

Santos Silva, Técnico Administrativo, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 
 

PORTARIA  Nº  46, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando a documentação de fls.02/03, 12/15 e 17/19, indicando a falta de delimitação para banhistas na área reservada para 

entrada e saída de embarcações, bem como uso indevido da areia da praia, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 
1.34.012.000906/2012-01 para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à  1ª CCR/MPF. 
Fica designado para funcionar como Secretária neste feito Cláudia Moraes da Silva, Analista Processual e Isabel Carvalho dos 

Santos Silva, Técnico Administrativo, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 
 

PORTARIA Nº 183, DE 13 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, em exercício na Procuradoria da República 

em São Paulo, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129 e na Lei Complementar nº 75/93, art. 6º, inciso V e considerando que:que 
é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil para proteção dos interesses difusos e coletivos; 

que Peças de Informação nº 1.34.001.005565/2012-81 apuram a ausência de abrigo e banco nos pontos de ônibus da Rodovia 
Régis Bittencourt, situados entre os limites territoriais dos municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra; 

que o mencionado procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido nos §§ 6º e 7º do artigo 2º 
da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, procedendo o DITC aos registros respectivos. 
Comunique-se a instauração à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, inclusive para a publicação desta Portaria 

no Diário Oficial. 
 

THAMÉA DANELON VALIENGO 
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PORTARIA Nº 191, DE 15 DE MAIO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.34.001.006716/2012-19 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando o rol de atribuições do Ministério Público elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como o 

previsto no art. 6º, VII, c, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, assim como o 

disposto na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando que o presente feito foi instaurado a partir de denúncia, via digi-denúncia, noticiando a existência de diversos 

vícios construtivos em condomínios cuja construção se deu por intermédio de financiamento da Caixa Econômica Federal; 
Considerando que as relações consumeristas devem ser permeadas pelos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da 

harmonia nas relações de consumo, consoante prevê o Código de Defesa do Consumidor; 
Considerando, ainda, que restam diligências a serem feitas para instrução do feito,  a fim de instrui-lo suficientemente para 

adoção de uma das medidas previstas na Resolução nº 23 do C.N.M.P; 
Instauro o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto, nos termos do art. 4º da Resolução 23/2007 do CNMP, a apuração 

do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
RESUMO: “SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CEF - Caixa Econômica Federal. Notícia de problemas enfrentados 

junto à administração de condomínio popular. .” 
Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como Inquérito Civil Público. 
Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal para os fins previstos nos arts. 4º, IV, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

CRISTINA MARELIM VIANNA 
 

PORTARIA Nº 194, DE 16 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002352/2012-26, 

com a seguinte ementa:  
“Patrimônio Público. Tribunal de Contas da União – TCU. TC n. 017.595/2008-2. Desmembramento das Peças Informativas n. 

1.16.000.002104/2012.8585. Cópia do Acórdão n. 3068/2012 – 1ª Câmara, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, atinentes à 
prestação de contas ordinária anual de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, relativas ao exercício de 2007. 
Encaminhado ao Ministério Público Federal diante da possível ocorrência de dano ao erário, materializado, em tese, na comercialização de bens 
operacionais arrendados (fibras ópticas) pela Ferrovia Bandeirantes S/A (Ferroban), atual América Latina Logística (ALL) Malha Paulista.” 

-  referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as 
medidas aplicáveis, determinando o quanto segue:      

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.16.000.002352/2012-26 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução 
nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

 
PORTARIA Nº 195, DE 16 DE MAIO DE 2013 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, e considerando que: 

- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005632/2012-68, 
com a seguinte ementa:  

“Patrimônio Público. CREA. Notícia de não cumprimento da Lei de acesso à informação, bem como irregularidade na 
contratação de servidora não concursada – Ana Cláudia Rodrigues.” 

-  referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as 
medidas aplicáveis, determinando o quanto segue:      

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.005632/2012-68 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução 
nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
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2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

 
PORTARIA Nº 196, DE 16 DE MAIO DE 2013 

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

constitucionais e legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000791/2012-76, 

com a seguinte ementa:  
“Patrimônio Público. Irregularidades na fiscalização de produtos controlados do 21º depósito de Suprimentos do Comando 

Militar da 2ª RM. Manfrini de Assis,  Andrey Gabriel dos Santos e Claudinei Tavares da Silva. Procedimento oriundo do Procedimento Criminal n. 
1.34.001.007253/2011-21.” 

-  referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as 
medidas aplicáveis, determinando o quanto segue:      

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.000791/2012-76 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução 
nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

 
PORTARIA Nº 207, DE 16 DE MAIO DE 2013 

 
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, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, incisos I, alínea 
“h”, III, alínea “b”, e V, alíneas “a” e “b”, no artigo 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 7º, inciso I, todos da Lei Complementar 
nº 75/93; no artigo 8º da Lei nº 7.347/85; na Lei nº 8.429/92 e demais leis aplicável à espécie, e 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo nº 1.34.001.001275/2012-69, a partir de notícia anônima 
encaminhada pelo serviço Digi-Denuncia – DGD/São Paulo, noticiando possíveis irregularidades referentes à ocupação de Cargos de Direção e 
Funções Gratificadas na Universidade Federal de São Paulo. 

CONSIDERANDO a existência de indícios que justificam a apuração do que foi noticiado, uma vez que há divergência entre as 
informações contidas no Portal de  Transparência do Governo Federal, e aquelas prestadas pela UNIFESP, concernente à função desempenhada por 
servidor específico.  

CONSIDERANDO, ao final, que os presentes autos ainda necessitam de instrução e o transcurso do prazo estabelecido no artigo 
4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; resolve: 

I. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, pela conversão do Procedimento Administrativo nº 1.34.001.001275/2012-69, para promover a 
ampla apuração dos fatos noticiados a fls. 04; 

II. Determinar as seguintes providências: 
a. autuação da presente Portaria e do Procedimento Administrativo nº 1.34.001.001275/2012-69, com a seguinte ementa: 

“PATRIMÔNIO. UNIFESP. Notícia de possíveis irregularidades na ocupação do cargo de “presidente da comissão permanente de vestibular”.Paulo 
Boschcov”; 

b. comunicação à Egrégia 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para dar publicidade à 
presente Portaria (artigo 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c os artigos 6º e 16, §1º, 
inciso I, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

c. designação do(s) Analista(s) Processual(ais) e do(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculados ao gabinete para secretariar o 
Inquérito Civil; e 

d. expedição de ofício à UNIFESP, solicitando à Reitora da Universidade que esclareça o motivo pelo qual há divergência entre 
as informações apresentadas no portal de Transparência do Governo Federal e a Portaria  nº 2.396 de 2009, expedida pela UNIFESP. 

 
MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 

 
PORTARIA Nº 210, DE 16 DE MAIO DE 2013 

 
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, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, incisos I, alínea 
“h”, III, alínea “b”, e V, alíneas “a” e “b”, no artigo 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 7º, inciso I, todos da Lei Complementar 
nº 75/93; no artigo 8º da Lei nº 7.347/85; na Lei nº 8.429/92 e demais leis aplicáveis à espécie, e 

CONSIDERANDO a instauração das Peças Informativas nº 1.34.001.004336/2012-40, a partir de notícia de aluno do Centro 
Universitário Anhanguera – Unidade Brigadeiro, do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 

CONSIDERANDO que segundo o noticiante, há vários problemas de infraestrutura, pois a IES não possuiria computadores 
suficientes para todos os alunos e o prédio da referida unidade é inapropriado para se ter aulas, explicando que precisou de ajuda de empregados da 
IES para se orientar dentro do prédio; 
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CONSIDERANDO que o noticiante também informa haver diversas irregularidades nos procedimentos de avaliação;  
CONSIDERANDO a importância que o Decreto nº 5.622/05 dá às avaliações presenciais nos cursos de ensino a distância, que 

não estaria sendo observada; 
CONSIDERANDO que a estrutura material exigida pelos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância impõe 

que haja compatibilidade entre a quantidade de equipamentos e o número de estudantes atendidos; 
CONSIDERANDO que as multas impostas pela IES configuram cláusulas abusivas, nulas sob a ótica do art. 51, IV do CDC; 
CONSIDERANDO que a IES não respondeu ao ofício enviado em 26 de novembro de 2012, encaminhado ao endereço Av. 

Brigadeiro Luís Antônio, 871 – Centro – São Paulo, que consta tanto em seu endereço eletrônico quanto no portal do MEC, sendo infrutíferas as 
tentativas de contato telefônico; 

CONSIDERANDO, ao final, que os presentes autos ainda necessitam de instrução e o transcurso do prazo estabelecido no artigo 
4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; resolve: 

I. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, pela conversão das Peças de Informação nº 1.34.001.006878/2011-76, para promover a ampla 
apuração dos fatos noticiados; 

II. Determinar as seguintes providências: 
a. autuação da presente Portaria e das Peças de Informação nº 1.34.001.002344/2012-51 com a seguinte ementa: “EDUCAÇÃO. 

Centro Universitário Anhanguera – Unidade Brigadeiro. Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Notícia de falta de estrutura e 
irregularidades no procedimento de avaliação. Cobrança abusiva de multa compensatória”; 

b. comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, inclusive para dar publicidade à 
presente Portaria (artigo 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c os artigos 6º e 16, §1º, 
inciso I, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

c. designação do(s) Analista(s) Processual(ais) e do(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculados ao gabinete para secretariar o 
Inquérito Civil; 

d. reiteração do ofício enviado ao Centro Universitário Anhanguera – Unidade Brigadeiro. 
 

MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 
 

PORTARIA Nº 211, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005496/2012-14, 

com a seguinte ementa:  
“Patrimônio Público. Confederação Brasileira de Tênis. Desvio de verba pública. Projeto Grand Champions 2010 e 2011.” 
-  referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as 

medidas aplicáveis, determinando o quanto segue:      
1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.005496/2012-14 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução 

nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
 

PORTARIA Nº 212, DE 17 DE MAIO DE 2013 
 

PR-SP-00030290/2013. Autos nº 1.34.001.002485/2013-55 
 
O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

CONSIDERANDO que o artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da 
União “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio 
ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e 
coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros 
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 4º, inciso II, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal estabelece que o membro do Ministério Público poderá instaurar inquérito civil quando as peças informativas forem distribuídas, 
registradas e autuadas pelo setor competente da unidade; 

CONSIDERANDO que nas Peças de Informação nº 1.34.001.002485/2013-55 há notícias de suposta irregularidade consistente 
na dificuldade criada pelo INSS quanto à retificação e fornecimento dos informes de rendimento dos segurados que recebem benefícios atrasados 
referentes ao ano de 2012, ocasionando erros nas respectivas declarações de imposto de renda, impedindo-os de receber restituição dos valores 
descontados a mais; 
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CONSIDERANDO que no presente caso, não se encontram presentes elementos suficientes à propositura de ação civil pública 
ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução nº 23, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto apurar suposta irregularidade/dificuldade do INSS quanto ao 
fornecimento de informe de rendimentos aos segurados que declaram imposto de renda na situação acima mencionada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o nº 

1.34.001.002485/2013-55, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, 

parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) a designação do servidor Marcos Antonio Mancuso, Técnico Administrativo, para fins de auxiliar na instrução do presente 

ICP; 
d) conforme estipulado na reunião realizada em 10/05/2013 (fls. 09/10), a suspensão do presente procedimento pelo prazo de 30 

dias, sem prejuízo da remessa de informações, como comprometeu-se o INSS.  
Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

JEFERSON APARECIDO DIAS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
 

PORTARIA Nº 13, DE 13 DE MAIO DE 2013 
 

CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Procedimento 
Administrativo n.° 1.35.000.001664/2012-67. Avaliar a situação das 
ocupações supostamente irregulares nas imediações do Conjunto Aloísio 
Melquiades dos Anjos e o Residencial Vilas da Barra, margem do Rio 
Mangaba, no município de Barra dos Coqueiros/SE. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício da 

Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da 
Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 
87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 5º, inciso II, ‘d’, e inciso III, ‘b’, dispõe ser função institucional 
do Órgão Ministerial da União zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, bem como promover a sua defesa; 

Considerando que, nos termos do art. 6º, inciso XIX, ‘a’ e ‘b’, c/c art. 37, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério 
Público Federal promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, constitucional e legalmente impostas 
ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, bem como das pessoas físicas ou jurídicas, em 
razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados; 

Considerando que a Constituição da República de 1988 consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, CF/88), considerando a Zona Costeira patrimônio nacional, cuja utilização se fará na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente (art. 225, § 4º (CF/88); 

Considerando que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 20, inciso VII, incluiu, no âmbito dominial da União, 
dentre outros bens, os terrenos de marinha e seus acrescidos, afastando de plano quaisquer pretensões dominiais de Municípios, Estados-Membros ou 
particulares sobre os referidos bens públicos; 

Considerando que o Código Florestal (Lei n.º 4.771/65) considerou, em seu art. 2º, “f”, como vegetação de preservação 
permanente as restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, e que a a Resolução CONAMA n.º 303, de 20/03/2002, 
estabeleceu, em seu art. 3º, inciso X, serem áreas de Preservação Permanente as situadas em manguezal, em toda a sua extensão; 

Considerando que, por força das disposições normativas indicadas, as referidas áreas somente podem ser ocupadas com 
autorização das autoridades federais, conforme expresso na Lei n° 9.636/98, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação 
de bens imóveis de domínio da União; 

Considerando que o presente procedimento administrativo foi instaurado a partir do Relatório nº 202/2012/ASSPA/PRSE (fls. 
03/10), produzido com base em diligência realizada por servidor dessa Procuradoria da República em Sergipe, em que foi constatada a presença de 
várias casas de alvenaria construídas, supostamente de forma irregular, na margem do rio Mangaba, nas imediações do Conjunto Aloísio Melquiades 
dos Anjos e do Residencial Villas da Barra, no município de Barra dos Coqueiros/SE; 

Considerando que o referido relatório foi instruído com fotografias do local, sendo possível identificar, além de várias casas em 
alvenaria, muitas à margem do rio, a construção de rua dentro da ocupação e o aterramento do mangue (fls. 04/09); 
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Considerando o expediente da Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe (fls. 19/22), segundo o qual, de forma 
inequívoca e com base em LPM presumível, a área ocupada fica localizada dentro dos limites dos bens da União, estando os imóveis, ali localizados, 
irregulares perante à SPU; 

Considerando que o Relatório de Fiscalização Ambiental RFA-2585/2013-1557-GEFIS (fls. 28/31), produzido pela ADEMA, 
atestou que o local, considerado Área de Preservação Permanente, encontra-se em estágio avançado de degradação ambiental decorrente das 
construções irregulares de moradias, devendo, portanto, ser desocupado e preservado; 

Considerando que o presente procedimento administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 4º, §1º, da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com redação dada pela Resolução nº 106/2010 CSMPF, e art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que 
tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006 
do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com o procedimento administrativo nº 1.35.000.001664/2012-67, pela 
Secretaria de Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 
Civil Público”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apuração da ocorrência de degradação 
ambiental provocada por ocupações irregulares nas imediações do Conjunto Aloísio Melquiades dos Anjos e do Residencial Vilas da Barra, nas 
margens do Rio Mangaba, no município de Barra dos Coqueiros/SE”; e possível responsável: “A apurar”; 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Katiesla dos Santos Costa, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), para funcionar como Secretária; a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores 
em exercício no 3º Ofício da Tutela Coletiva; 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), por meio eletrônico (para o endereço 4camara@pgr.mpf.gov.br), nos termos do art. 6º, da 
Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República 
no Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

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

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

 
PORTARIA Nº 14, DE 13 DE MAIO DE 2013 

 
Procedimento Administrativo nº 1.35.000.001590/2012-69. Assunto: Apurar 
possível desrespeito por parte da população, bem como degradação ao meio 
ambiente e patrimônio histórico , na praia do saco no município de 
Estância/SE. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício da 

Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da 
Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 
87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 5º, inciso II, ‘d’, e inciso III, ‘b’, dispõe ser função institucional 
do Órgão Ministerial da União zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, bem como promover a sua defesa; 

Considerando que, nos termos do art. 6º, inciso XIX, ‘a’ e ‘b’, c/c art. 37, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério 
Público Federal promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, constitucional e legalmente impostas 
ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, bem como das pessoas físicas ou jurídicas, em 
razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados; 

Considerando que a Constituição da República de 1988 consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, CF/88), considerando a Zona Costeira patrimônio nacional, cuja utilização far-se-á na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente (art. 225, § 4º (CF/88); 

Considerando que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 20, incisos IV, VI, VII e X, inclui no âmbito dominial da 
União, dentre outros bens, o mar territorial, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos, afastando de plano quaisquer pretensões 
dominiais de Municípios, Estados-Membros ou particulares sobre os referidos bens públicos; 

Considerando que, antes mesmo da promulgação da vigente Carta Política, a Lei nº 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (PNGC), ao inventariar os bens integrantes da Zona Costeira Brasileira, fez expressa menção às praias, conferindo-lhes, 
outrossim, a natureza de bem público de uso comum do povo, em seus artigos 3º e 10, afetação essa reproduzida no art. 20, inciso IV, da 
Constituição; 
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Considerando que o Decreto nº 5.300, de 07/12/2004, que regulamentou a Lei nº 7.661/88, estabeleceu, em seu art. 6º, inciso IV, 
dentre os objetivos da gestão da Zona Costeira, “o controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação ambiental que ameacem a 
qualidade de vida na zona costeira”; 

Considerando o presente procedimento administrativo foi instaurado a partir de denúncia via web promovida pela senhora Suelly 
Gleyde Amancio Martinelli, a qual noticia a ilegal  circulação de veículos na da Praia do Saco, no município de Estância, bem como instalação de 
“paredões de som”, principalmente, aos finais de semana, situação que enseja a alteração do meio ambiente natural e também o risco de 
atropelamento de banhistas; 

Considerando que o presente procedimento administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 4º, §1º, da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com redação dada pela Resolução nº 106/2010 CSMPF, e art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que 
tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 

RESOLVE CONVERTER nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006 
do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com as peças informativas nº 1.35.000.001590/2012-69, pela Secretaria de 
Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil 
Público”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apuração da circulação irregular de veículos 
em área de praia e da poluição sonora produzida por sonorização automotiva na 'praia do Saco', no Município de Estância/SE”; e possível 
responsável: “A apurar”. 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Katiesla dos Santos Costa, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), para funcionar como Secretária; a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores 
em exercício no 3º Ofício da Tutela Coletiva; 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), por meio eletrônico (para o endereço 4camara@pgr.mpf.gov.br), nos termos do art. 6º, da 
Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República 
no Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

Como providência investigatória necessária à continuidade na instrução do feito, determino: 
1. Designação, para o dia 28/05/2013, às 16:00h, de reunião, com representantes do Município de Estância a fim de ser discutida 

a possibilidade de resolução extrajudicial das questões relacionadas à circulação irregular de veículos em área de praia e da poluição sonora 
produzida por sonorização automotiva na 'praia do Saco', no Município de Estância/SE. Providencie a Secretaria de Gabinete as comunicações 
necessárias. 

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 a Secretaria 
de Tutela Coletiva realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 
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