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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 1495| 
PORTARIA Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

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

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993;  
CONSIDERANDO que a Constituição Federal 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, e que o 
art. 129, atribui ao Parquet, dentre outras competências, a promoção da  ação civil pública para promover a defesa dos  interesses difusos e coletivos e, 
especialmente, a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, e que a Lei Complementar 75/93 contemplou igual dispositivo a reforçar o 
mister do MP na atuação e defesa das populações indígenas, e em seu artigo 6º, VII, “c” e XI, estabelece a atribuição para a defesa mediante inquérito 
civil,  ação civil pública e outras ações pertinentes; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo direito à saúde, assegurado pela Constituição da 
República como direito social, e fundamental (art. 6º, caput), pertencente a todos e dever do Estado, nos termos do art. 196, e que possui intrínseca relação 
com a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e com o princípio da dignidade da pessoa humana;  

CONSIDERANDO o tramite do Procedimento Preparatório n° 1.13.001.000155/2014-36, instaurado para apurar o atraso da Empresa 
Aérea contratada pela SESAI/DSEI para prestação de serviços de transporte para troca de equipes de saúde e remoções de pacientes indígenas no Vale 
do Javari;  

DETERMINO a conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, § 4º da Resolução nº 87/06, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, mantendo o objeto, 
bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 

I – A comunicação à 6° CCR acerca da conversão do presente ICP; com a remessa da portaria para a publicação na imprensa oficial; 
II - A Reiteração do Ofício expedido ao DSEI, solicitando que seja encaminhada a documentação apresentada pela Henriger Táxi 

Aéreo para justificar a não prestação do serviço contratado, referente a situação narrada no MEMO nº 40/CONDISI-DSEI VALE DO JAVARI/2014; II) 
informe o vencedor do pregão eletrônico para contratação de prestador de serviço de remoção aérea; III) informe qual a previsão para início das atividades 
da nova contratada, bem como relate se houve novos incidentes envolvendo a atual prestadora de serviço; IV) com relação ao incidente envolvendo a 
solicitação de voo nº 759509 informe se o atraso no atendimento à gestante causou alguma sequela ao recém-nascido, apresentando informações médicas 
sobre seu quadro de saúde. 

 
BRUNO OLIVO DE SALES 

Procurador da República 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-AM - 7104| 

PORTARIA Nº 32, DE 16 DE MARÇO DE 2015 
 

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 Notícia de Fato nº 1.13.000.000344/2015-08 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar possíveis irregularidades na reforma do prédio do IBAMA, notadamente suposto direcionamento da licitação em virtude de falhas constantes 
no projeto. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COJUD, 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 – solicite-se do 1º Ofício Criminal da PR/AM cópia da mídia digital mencionada no OF 02005.000860/2014-32 

AM/GABIN/IBAMA (item 7), provavelmente presente à fl. 13 do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.13.000.000560/2014-64, bem como da 
resposta ao Ofício nº 388/2014/1OFCRI/PR/AM (Etiqueta PR/AM nº 00001022/2014); 

III – oficie-se à Junta Comercial do Estado do Amazonas, requisitando que encaminhe o estatuto social e todas as alterações das 
seguintes empresas: TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – ME, ARQUIPROJETO – TOLEDO, CORREA CONSTRUÇÕES LTDA, D M 
P CONSTRUTORA LTDA e DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 

 Após, voltem-me os autos conclusos. 
   

LEONARDO DE FARIA GALIANO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 9154| 
PORTARIA Nº 37, DE 13 DE MARÇO DE 2015  

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução 

nº 87, de 6 de abril de 2010 do CSMPF; 
e) considerando o trâmite do Procedimento Preparatório nº 1.15.000.001203/2014-49, instaurado para analisar documentação 

remetida pelo Ministério Público do Ceará concernente em cópia do Procedimento Administrativo nº 34551/2011-7, referente ao Acórdão 8336/2011-
TCU-1ª Câmara. Relatório de auditoria realizada da Prefeitura Municipal de Capistrano/CE, convertido em tomada de contas especial, abrangendo as 
áreas PNAE, PNATE, PSF, BOLSA FAMÍLIA e TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, exercícios de 2009 a 2010 (TC-004.764/2011-0): 

f) considerando que tal conduta se insere no âmbito de atuação do Ministério Público Federal;  
Converta-se em INQUÉRITO CIVIL o Procedimento Preparatório retrocitado para promover ampla apuração dos fatos noticiados.  
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. 
 

NILCE CUNHA RODRIGUES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 9193| 
PORTARIA Nº 38, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução 

nº 87, de 6 de abril de 2010 do CSMPF; 
e) considerando o trâmite do Procedimento Preparatório nº 1.15.000.001143/2014-64, instaurado para analisar documentação oriunda 

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, referente a Relatório de auditoria de acompanhamento nº 201317073, exercício 2013, 
onde foram verificados indícios de irregularidades na identificação de servidores no exercícios da funções de responsável ou representante de empresas 
privadas, o que contraria as disposições do art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990, bem como caracterizar a inassiduidade habitual de alguns deles.  

f) considerando que tal conduta se insere no âmbito de atuação do Ministério Público Federal;  
Converta-se em INQUÉRITO CIVIL o Procedimento Preparatório retrocitado para promover ampla apuração dos fatos noticiados.  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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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. 

 
NILCE CUNHA RODRIGUES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 9212| 
DESPACHO Nº 3.139, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
Ref. ICP.  Nº 1.15.000.002650/2013-34. PRORROGAÇÃO DE IC. R. H. 
 

 Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado para verificar supostas irregularidades cometidas pelo ex-prefeito de Pacatuba-CE, 
José Roberto Franklin Cavalcante, na gestão 2009/2012, no âmbito do convênio n° 53000157200800908, SIAFI 649938, junto ao Ministério da Integração 
Nacional, que tinha por escopo a construção de creche na localidade Vila das Flores. 

Como ainda não foi possível concluir a instrução, prorrogo por mais 1 (um) ano o prazo de instrução do feito, em cumprimento à 
determinação contida no art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Expedientes necessários.  
 

NILCE CUNHA RODRIGUES 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1011| 
PORTARIA Nº 14, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III, d e 
6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII, da sobredita Lei estabelece que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção dos direitos constitucionais e dos direitos difusos e coletivos; 

Considerando que o inciso XIV, do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000112/2014-91, instaurado com 
fito de apurar irregularidades praticadas pelo vereador do Município de Boa Esperança, o Sr. Adeilson Gomes Gonçalves, que estaria se autopromovendo 
com recursos advindos do governo federal; 

Considerando que através de pesquisa realizada no portal da Transparência, verificou-se parcela única no valor de R$170.000,00, 
proveniente de Convênio SIAFI nº 674854, para aquisição de materiais e equipamentos para fortalecimento do setor produtivo rural;  

Considerando que foram solicitadas informações à Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
que encaminhou cópia do contrato de repasse nº 40168126; 

Considerando que foram solicitadas informações à Delegacia Federal do MDA no Estado do Espírito Santo e à Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Boa Esperança/ES, com o intuito de orientar a atuação deste órgão; 

Considerando que a secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Boa Esperança/ES, em resposta, encaminhou 
anexos que pendem de análise; 

Considerando que o procedimento possui diligências em andamento, bem como que as informação obtidas não são suficientes para 
sanar o assunto; 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000112/2014-91 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 
vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se. Mantenha a ementa existente; 
b) Certifique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
c) Designo a servidora Patrícia Vieira de Mello, Matrícula 21545-7 para atuar como secretária do presente IC, independente de 

compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste IC para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após a devida autuação, acautele os autos em cartório até a chegada das respostas do ofício de fl. 54. 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1014| 
PORTARIA Nº 15, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III e 6º, 
VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando que o art. 129, II da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII da LC 75/1993 estabelece que, compete ao MPU, promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 

Considerando que o inciso XIV do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que o Decreto nº 5.090/2011 instituiu o Programa Farmácia Popular, que visa a disponibilização de medicamentos por 
intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios, hospitais filantrópicos e farmácias e drogarias; 

 Considerando que a expedição de ofício-circular da 5ª CCR na qual encaminha minuta de recomendação elaborada pelo Grupo de 
Trabalho da 5ª CCR/MPF, acerca do Programa Farmácia Popular; 

Considerando que a partir desse ofício-circular foi instaurado nesta procuradoria o procedimento 1.17.003.000105/2014-90 o qual 
fiscaliza o Programa Farmácia Popular nos municípios sob atribuição da PRM de São Mateus/ES; 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000105/2014-90 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 
vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se. Mantenha-se a ementa existente. 
b) Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
c) Designo a servidora ADMA DA SILVA LIMA, matrícula 23686, para atuar como secretária do presente ICP, independente de 

compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Cadastre-se o Ministério da Saúde como interessado; 
e) Publique-se; 
f) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente pública no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
g) Conclusos os autos após a chegada da resposta ao ofício de fl. 92, ou em 30 (trinta) dias, o que acontecer primeiro; 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1027| 
PORTARIA Nº 16, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada, com base nas suas atribuições constitucionais, 
legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 
Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III, da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII, da LC 75/1993 estabelece que, compete ao MPU, promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção 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; 

Considerando que o inciso XIV, do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000110/2014-01, instaurado para apurar a 
eficiência da Superintendência Regional do Espírito Santo do INCRA na execução orçamentária das ações de reconhecimento e regularização fundiária 
dos territórios quilombolas; 

Considerando que o referido procedimento se originou de cópia do inquérito civil nº 1.17.003.000227/2013-03, no qual se verificou 
uma seletividade na condução de procedimentos administrativos de titulação quilombola; 

Considerando que essa aparente ineficiência da gestão orçamentária prejudica as comunidades quilombolas, que ficam anos a esperar 
a conclusão do procedimento regulado no Decreto nº 4.887/2003; 

Considerando que o art. 68 do ADCT da Constituição Federal dispõe que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”; 

Considerando que pende a análise das informações prestadas pelo INCRA no ofício nº 966/2014; 
RESOLVO converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com vistas a eventuais 

medidas judiciais ou extra-judiciais: 
a) Autue-se, mantendo-se a ementa. 
b) Cientifique-se a 6ª CCR; 
c) Designo a servidora PATRÍCIA VIEIRA DE MELLO, matrícula 21545-7, para atuar como secretário do presente ICP, 

independente de compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-lo em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após, conclusos os autos para análise. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1030| 

PORTARIA Nº 17, DE 17 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III, d e 
6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII, da sobredita Lei estabelece que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção dos direitos constitucionais e dos direitos difusos e coletivos; 

Considerando que o inciso XIV, do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000098/2014-26, instaurado com 
fito de apurar o cumprimento pela Prefeitura de Ponto Belo/ES, a partir de janeiro de 2013, do disposto no artigo 2º da Lei 9.452/97. 

Considerando que tal Procedimento foi instaurado a partir de informações angariadas nos autos da Ação de Improbidade, proposta 
pelo Ministério Público Federal em face de Jaime Santos de Oliveira, sob o nº 2013.50.03.000048-0;  

Considerando que de acordo com o artigo 2º da Lei 9.452/97, a prefeitura tem o dever notificar os partidos políticos e outras entidades 
estabelecidas pela lei, da liberação dos recursos federais em até dois dias uteis ao recebimento dos recursos, conduta tipificada no artigo 11 da Lei 
8.429/92.  

Considerando que o procedimento possui diligências em andamento, bom como que as informação obtidas não são suficientes para 
sanar o assunto. 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000098/2014-26 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 
vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se. Mantenha a ementa existente; 
b) Certifique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
c) Designo a servidora requisitada ADMA DA SILVA LIMA, Matrícula 23686 para atuar como secretária do presente IC, 

independente de compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste IC para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após a devida autuação, conclusos para análise. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1035| 
PORTARIA Nº 18, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III, d e 
6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII, da sobredita Lei estabelece que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção dos direitos constitucionais e dos direitos difusos e coletivos; 

Considerando que o inciso XIV, do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que o Ministério Público deve promover a proteção dos direitos difusos, dentre os quais está incluído o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como prevê o art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como o art. 2º, I, da Lei 
nº. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente); 

Considerando que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000090/2014-60, instaurado com 
a finalidade de apurar a realização de projeto de urbanização na orla de Conceição da Barra sem a devida autorização da SPU. 

Considerando que a SPU notificou a Prefeitura de Conceição da Barra para que esta removesse as estruturas dos módulos de ponto 
de apoio ao turismo, após constatar que estes estão sendo utilizados de forma comercial; 

Considerando que a Prefeitura já requereu junto a SPU, a regularização da questão pendente de autorização, estando a documentação 
apresentada em análise pelo órgão de fiscalização; 

Considerando a necessidade de apurar quais os impactos ambientais que serão ocasionados pelas as obras de urbanização executadas 
e ainda por executar no município; 

Considerando a necessidade de apurar a ocorrência de danos ambientais decorrente dos desvios de finalidade nas construções 
existentes na avenida Beira Mar daquele Município devido à ausência de estruturas sanitárias; 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000090/2014-60 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 
vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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a) Autue-se. Cadastre-se a seguinte ementa: “Apurar a ocorrência de danos ambientais após execução de obras de Urbanização em 
Conceição da Barra, em especial pela construção e operação irregular de módulos de ponto de apoio ao turismo, que atualmente funcionando como 
quiosques comerciais sem contar com unidades sanitárias.”; 

b) Certifique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
c) Designo a servidora requisitada ADMA DA SILVA LIMA, Matrícula 23686 para atuar como secretária do presente IC, 

independente de compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste IC para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após a devida autuação, conclusos para análise e providências. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1037| 
PORTARIA Nº 19, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III, d e 
6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII, da sobredita Lei estabelece que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção dos direitos constitucionais e dos direitos difusos e coletivos; 

Considerando que o inciso XIV, do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000106/2014-34, instaurado com 
fito de apurar a regularização fundiária das unidades de conservação na área de abrangência da PRM - São Mateus/ES; 

Considerando que tal Procedimento foi instaurado a partir de Ofício Circular nº 3/2014 da 4º Câmara de Coordenação e Revisão – 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, que sugere a instauração de procedimento administrativo que vise compor um diagnóstico da real situação das 
unidades de conservação existentes na área de atribuição desta PRM, objetivando as medidas necessárias para a regularização fundiária e consolidação 
da área; 

Considerando que as unidades de conservação desempenham papel relevante na proteção da biodiversidade, e que conforme o novo 
Código Florestal, existe a necessidade de regularizar a situação fundiária para consolidação das unidades em todo o país; 

Considerando que o procedimento possui diligências em andamento, bem como que as informação obtidas não são suficientes para 
sanar o assunto; 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000106/2014-34 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 
vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se. Mantenha a ementa existente; 
b) Certifique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
c) Designo a servidora Patrícia Vieira de Mello, Matrícula 21545-7 para atuar como secretária do presente IC, independente de 

compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste IC para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após a devida autuação, acautele os autos em cartório até a chegada das respostas dos ofícios de fls. 67/71. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1043| 
PORTARIA Nº 20, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III e 6º, 
VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, II da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII da LC 75/1993 estabelece que, compete ao MPU, promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 

Considerando que o inciso XIV do mesmo dispositivo legal supracitado estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que o Decreto nº 7.234/2010 institui o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que visa ampliar as 
condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000114/2014-81, instaurado para 
verificar a adequação do funcionamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus 
São Mateus; 

Considerando a necessidade de novas diligências; 
Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000114/2014-81 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 

vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 
a) Autue-se. Mantenha-se a ementa existente. 
b) Cientifique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
c) Designo a servidora ADMA DA SILVA LIMA, matrícula 23686, para atuar como secretária do presente ICP, independente de 

compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Cadastre-se o IFES - campus São Mateus como interessado; 
e) Publique-se; 
f) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente pública no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
g) Conclusos os autos para análise; 
 

WALQUÍRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1045| 
PORTARIA Nº 21, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada, com base nas suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 
Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III, da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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. 5º, II, da Lei Complementar nº 75/1993 assevera ser função institucional do Ministério Público da União 
zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao 
sistema financeiro nacional; 

Considerando que, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII, da sobredita Lei estabelece que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção dos direitos constitucionais e dos direitos difusos e coletivos; 

Considerando que em 30 de julho de 2014 representantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Movimento dos Sem Terra (MST) 
e de outros grupos sociais vieram à Procuradoria da República no Município de São Mateus buscar apoio para que os processos judiciais de desapropriação 
que tramitam na Justiça Federal ganhem maior celeridade; 

Considerando que foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000107/2014-89 para apurar o andamento dos processos 
judiciais de desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis situados na jurisdição da Vara Federal de São Mateus; 

Considerando as deliberações da audiência pública realizada em 16/10/2014; 
Considerando a necessidade de continuar acompanhando o andamento dos processos judicial em atuação conjunta com a Procuradoria 

Federal do INCRA; 
RESOLVO converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com vistas a eventuais 

medidas judiciais ou extra-judiciais: 
a) Autue-se. Altere-se a ementa para “Apurar o andamento dos processos judiciais relacionados com a desapropriação para fins de 

reforma agrária de imóveis situados na área de atribuição da Procuradoria da República no Município de São Mateus”;  
b) Cientifique-se à PFDC; 
c) Designo a servidora PATRÍCIA VIEIRA DE MELLO, matrícula 21545-7, para atuar como secretário do presente ICP, 

independente de compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-lo em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após, conclusos para análise. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 8308| 
PORTARIA Nº 74, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Instaura Inquérito Civil Público para apurar suposta omissão da ANATEL no 
atendimento a reclamações de consumidores lesados por práticas abusivas de 
empresas de telecomunicações. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, inciso 
III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO as representações encaminhadas a esta Procuradoria da República noticiando omissão e morosidade da ANATEL 
na análise de reclamações feitas por consumidores de telefonia móvel; 

CONSIDERANDO que, em consulta ao Sistema Aptus, nota-se elevada quantidade de representações por fatos semelhantes, em 
vários Estados da Federação, a evidenciar descaso no atendimento ao cidadão lesado por práticas abusivas de empresas de telecomunicações; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que, instada a se manifestar, a ANATEL esclareceu: i) que os artigos 103 e 104 do Regimento da ANATEL 
disciplinam o atendimento às reclamações dos consumidores; ii) que a operadora de telefonia deve prestar informações à ANATEL, em prazo não superior 
a cinco dias úteis, sobre reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação dos usuários; iii) sobre o armazenamento e a disponibilização das 
ligações feitas à Central de Atendimento da ANATEL; 

CONSIDERANDO que, embora solicitado por este signatário, a ANATEL não prestou informações relativas especificamente ao caso 
dos autos; 

CONSIDERANDO, finalmente, já haver escoado o prazo de tramitação do presente procedimento preparatório, 
Resolvo converter o PP nº 1.17.000.001083/2014-13 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas a 

eventuais medidas judiciais e extrajudiciais. 
1. Reitere-se o Ofício nº 4917/2014/PR-ES/GAB/CVSC, endereçado à ANATEL, no ponto em que solicitados esclarecimentos sobre 

o caso dos autos; 
2. Junte-se a Notícia de Fato nº 1.17.000.000088/2015-00, que também veicula representação sobre omissão da ANATEL no 

atendimento a reclamações relativas a práticas abusivas de empresas de telefonia; 
3. Junte-se, ademais, e-mail em que informado o andamento deste apuratório à noticiante; 
4. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 8292| 
PORTARIA Nº 75, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Instaura Inquérito Civil Público para apurar possível vazamento de dados de 
aposentados e pensionistas do INSS para bancos e instituições financeiras 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, inciso 
III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO as representações encaminhadas a esta Procuradoria da República noticiando suposto repasse indevido pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social de dados de aposentados e pensionistas a instituições financeiras; 

CONSIDERANDO que, em consulta à Internet, verifica-se que alguns canais de notícias vem denunciando as práticas noticiadas, 
que tem causado incômodo a aposentados e pensionistas, em razão do assédio por parte de instituições financeiras; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal zelar pelo sigilo e integridade da coletividade em questão; 
CONSIDERANDO que foi expedido ofício ao INSS, para que esclarecesse: i) quais são os dados dos beneficiários a que os bancos 

possuem livre acesso; ii) se existe alguma cláusula que vede ou restrinja a utilização desses dados em telemarketing ou em outra forma indevida; iii) de 
que forma os dados são passados e os respectivos canais de comunicação; porém, a autarquia permaneceu silente; 

CONSIDERANDO que, em homenagem ao princípio do contraditório, é imprescindível, para prosseguir nas investigações, que o 
INSS manifeste-se sobre os fatos em análise; 

CONSIDERANDO, finalmente, já haver escoado o prazo de tramitação do presente procedimento preparatório, 
Resolvo converter o PP nº 1.17.000.001080/2014-71 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas a 

eventuais medidas judiciais e extrajudiciais. 
1. Reitere-se o Ofício nº 4185/2014/PR-ES/GAB/CVSC, endereçado ao Instituto Nacional do Seguro Social; 
2. Junte-se a Notícia de Fato nº 1.17.000.001799/2014-11, que também veicula representação sobre vazamento de dados do INSS 

para instituições financeiras; 
3. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 8476| 
PORTARIA Nº 78, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República infra-assinada, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, e artigos 5º, I, h, III, b, V, b e 6º, 
VII, da Lei Complementar n.º 75/93: 

a) considerando que o art. 7º, I, da LC n.º 75/93 estabelece que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao 
exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil público; 

b) considerando que a Lei n.º 7.347/85, em seu art. 8º, §1º, dispõe que o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil; 

c) considerando o teor dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com redação alterada pela Resolução CSMPF n.º 
106/2010), que regulamenta a instauração e tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público Federal; 

d) considerando a instauração do Procedimento Preparatório MPF/PR/ES nº 1.17.000.002195/2014-83, para apurar a atual situação 
do empreendimento Residencial Praia Sol I e II, especialmente no tocante ao conserto dos defeitos estruturais outrora identificados, para subsidiar parecer 
ministerial no processo nº 0003279-43.2014.4.02.5001; 

e) considerando a pendência de inspeção/vistoria no empreendimento em questão, para averiguar se os vícios de construção foram 
sanados, cuja realização ocorrerá no dia 30/03/2015; 

f) considerando, por fim, a imprescindibilidade do aprofundamento da investigação dos fatos, diante da insuficiência dos elementos 
integrantes dos autos;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Resolvo, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), converter o 
Procedimento Preparatório MPF/PR/ES n.º 1.17.000.002195/2014-83 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com vistas à eventuais medidas 
judiciais ou extra-judiciais. 

i) Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar  a atual situação do empreendimento Residencial Sol I e II, especialmente no tocante ao 
conserto dos defeitos estruturais outrora identificados, para subsidiar atuação ministerial no processo nº 0003279-43.2014.4.02.5001, consistente em 
cumprimento provisório de sentença, proferida nos autos da ACP nº 0001667-80.2008.4.02.5001, a qual tratava da responsabilização da Littig Engenharia 
Ltda. e da Caixa Econômica Federal por vícios de construção em obra integrante do Programa de Arrendamento Residencial - PAR”. 

ii) Certifique-se a 3ª CCR da presente Portaria; 
iii) Designo como Secretária deste ICP a servidora Daniela Thomes Coelho, enquanto lotada neste gabinete; 
iv) Publique-se. 
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 8315| 
PORTARIA Nº 81, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, inciso 
III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que, houve representação encaminhada por Victor Vinicius Ventura informando que na condição de candidato 
ao cargo de Analista Judiciário/área judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, solicitou ao CESPE, banca examinadora do concurso, 
tempo adicional para a realização do certame bem como o uso de computador para a elaboração da prova discursiva tendo em vista ser portador de 
deficiência (tetraplegia incompleta) e teve seu requerimento indeferido sob o argumento de não constar tal hipótese no edital. 

CONSIDERANDO que, em resposta ao ofício nº 4891/2013/PR-ES/Gab-EOO a Diretoria do CESPE informou que o edital é a peça 
básica do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes e que de acordo com o princípio da legalidade, que rege os atos 
da Administração Pública, o administrador deverá agir estritamente dentro dos limites fixados em lei, não podendo inovar ou exigir algo que não esteja 
expressamente nela previsto; 

CONSIDERANDO que, informaram, também, que para o candidato obtenha atendimento especial, bem como tempo adicional na 
realização das provas, tem de, necessariamente, atender às determinações editalícias, indicando, no momento de sua inscrição no concurso, os recursos 
especiais necessários a tal atendimento; 

CONSIDERANDO que, o CESPE afirmou que não era viável, naquele momento, disponibilizar computador com editor de texto ao 
candidato portador de paraplegia mas somente auxílio preenchimento vez que a utilização de computadores era somente para os candidatos portadores 
de deficiência visual (cegueira); 

CONSIDERANDO que, a decisão de arquivamento que o Ministério Público Federal encaminhou ao NAOP não foi homologada por 
este Núcleo sob o argumento de que meios assecuratórios de uma igualdade em sentido material aos candidatos com deficiência devem ser exaustivos, 
levando em consideração que o candidato se disponibilizou a utilizar um computador com editor de texto, bem como o fato de este já ser um meio adotado 
por outras bancas de concurso, o que torna o meio assecuratório possível e viável;  

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.002143/2013-26 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas 
à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

1.Designo como Secretária deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) o servidor CARLA GADELHA XAVIER; 
2.Após a conversão em Inquérito Civil Público, voltem os autos conclusos para apresentação de recomendação. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 8452| 
PORTARIA Nº 85, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
Instaura Inquérito Civil Público para apurar o cometimento de práticas lesivas a 
consumidores por empregados da Caixa Econômica Federal, os quais se valeriam, 
para tanto, do acesso facilitado a informações dos correntistas. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, inciso 
III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que, do depoimento colhido na Ação Penal nº 0000742-45.2012.4.02.5001, extraem-se informações sobre 
supostas práticas lesivas a consumidores na renovação de Planos de Capitalização, no âmbito da Agência da Caixa Econômica Federal de Carapina, 
Serra/ES; 

CONSIDERANDO que tal procedimento teria sido determinado pelo Gerente da Agência, relativamente aos títulos já caducos e não 
resgatados pelos clientes, visando atingir metas de vendas definidas pela empresa pública; 

CONSIDERANDO que, diante da possibilidade da prática anti-consumerista ter ocorrido por outas vezes, intimou-se Zilda Hoffmann 
a comparecer a esta Procuradoria da República, no intuito de colher esclarecimentos adicionais; 

CONSIDERANDO, contudo, que a ex-empregada não foi encontrada no endereço indicado pelo Parquet, por motivo de mudança (fl. 
21-v); 

CONSIDERANDO que, em consulta ao Sistema SERPRO, foi detectado novo endereço de Zilda Hoffmann, na cidade de São Mateus 
(Rua Vereadora Lizete Conde Rios Cavalcanti, 457, CEP: 29931-680 – Boa Vista – São Mateus – Espírito Santo); 

CONSIDERANDO, finalmente, já haver escoado o prazo de tramitação do presente procedimento preparatório, 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Resolvo converter o PP nº 1.17.000.001234/2014-25 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas a 
eventuais medidas judiciais e extrajudiciais. 

1. Expeça-se precatória à Procuradoria da República no Município de São Mateus, para que Zilda Hoffmann preste esclarecimentos 
naquela PRM; 

2. Designe-se como Secretária deste IC (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Carla Gadelha Xavier; 
3. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 8468| 
PORTARIA Nº 86, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, inciso 
III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que, trata-se de procedimento preparatório voltado a apurar irregularidades no sistema de cotas para ingresso nos 
cursos de ensino superior da Universidade Federal do Espírito Santo; 

CONSIDERANDO que, o feito foi instaurado a partir da representação formulada por Leandro Nogueira dos Santos, que relatou ter 
sido eliminado do certame por não ter apresentado extrato de conta bancária de seu pai para comprovar que se enquadrava no perfil de cotas sociais 
previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.711/2012 (estudantes oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário-mínimo 
e meio), não obstante ter sido aprovado no Curso de Engenharia de Computação da instituição; 

CONSIDERANDO que, por meio do ofício nº 387/2013-PRM/SAM/GAB/2º OFÍCIO, o Ministério Público Federal - MPF solicitou 
informações à reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES acerca da razoabilidade das normas editalícias que versam sobre a comprovação 
da renda familiar bruta mensal para a reserva de vagas no PS/UFES 2013, que determinam a eliminação – e não a realocação em outra categoria de cota 
mais abrangente – de candidato que não comprovasse possuir renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, não obstante se enquadrar 
em outras hipóteses de reservas de vagas, seja de natureza racial ou social; 

CONSIDERANDO que, por meio do ofício nº 386/2013-PRM/SAM/GAB/2º OFÍCIO, o Ministério Público Federal - MPF solicitou 
informações à Secretaria Executiva do Ministério da Educação acerca da existência de orientações às Universidades Federais para que seja realizado 
reenquadramento de candidatos, aspirantes às vagas reservadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até um salário-mínimo e meio, mas 
não conseguem demonstrar o enquadramento na faixa de renda, para as vagas destinadas aos demais alunos provenientes da rede pública de ensino; 

CONSIDERANDO que, antes de obter as respostas dos relativas aos ofícios encaminhados, o MPF ajuizou ação cautelar preparatória 
nº 0000170-49.2013.4.02.5003, onde requereu que a UFES reservasse as vagas dos estudantes provenientes de rede pública de ensino que não 
comprovaram ou não se enquadraram nas vagas destinadas aos candidatos com renda familiar per capita de um salário-mínimo e meio, porém que 
obtiveram nota suficiente para a aprovação para as demais vagas reservadas  a alunos da rede pública – obedecidos os critérios de proporcionalidade para 
estudantes autodeclarados presto, pardos e índios – ou, ainda, para as demais vagas não reservadas;  

CONSIDERANDO que, o pleito ministerial foi julgado improcedente sob o argumento de que o critério adotado pela UFES era 
injusto mas não era ilegal; 

CONSIDERANDO que, não houve recurso por parte do MPF e que em relação ao feito extrajudicial a Procuradora da República 
Elisandra de Oliveira Olimpio manifestou sua concordância com a decisão jurisdicional, promovendo o arquivamento do procedimento praparatório em 
epígrafe, afirmando que caberia ao candidato assumir sua responsabilidade por eventual indeferimento de sua inscrição motivado por ausência de 
comprovação de algum requisito essencial; 

CONSIDERANDO que, a decisão de arquivamento que o Ministério Público Federal encaminhou ao NAOP não foi homologada por 
este Núcleo sob o argumento de que a medida toada pela UFES é incompatível com o princípio da proporcionalidade já que é possível vislumbrar 
previsões menos onerosas que atingem a finalidade pretendida pela norma editalícia com a mesma intensidade, como, por exemplo, a determinação de 
que apenas ocorrerá eliminação do processo seletivo nos casos em que comprovadamente houve tentativa de fraude, sendo realizado o reenquadramento 
em outras categorias de cotas dos candidatos que não tenham conseguido comprovar renda compatível por demais motivos; 

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.000079/2013-19 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas 
à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

1.Designo como Secretária deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora CARLA GADELHA XAVIER; 
2.Após a conversão em Inquérito Civil Público, voltem os autos conclusos para a apresentação de recomendação. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 4800| 
PORTARIA Nº 22, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício das atribuições conferidas 

pelo art. 129 da Constituição da República e: 
Considerando o recebimento de notícia de que o servidor da CONAB, WARLLEN APARECIDO LUCAS LEMOS recebe 

remuneração adicional para a prática de atos estranhos à sua atividade funcional; 
Considerando que o servidor, a despeito de contar apenas com o ensino médio, percebeu remuneração que suplanta os dez mil reais 

mensais no ano de 2013; 
Considerando que a comprovação do fato caracteriza, em tese, o ato de improbidade positivado no ato subsumível ao art. 10 da Lei 

de Improbidade Administrativa; 
Considerando a necessidade de verificação da veracidade do conteúdo da peça de provocação ao MP; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando que o prosseguimento da atividade apuratória demanda, contudo, providência de ordem formal, pois o art. 4º, § 4º, da 
Resolução 87/2006 do CSMPF determina que exaurido o prazo do procedimento uma de três providências deve ser adotada pelo membro do parquet: 
ajuizamento de demanda, arquivamento ou conversão em inquérito civil público.  

Determino a conversão do presente procedimento administrativo em inquérito civil público, tendo como objeto a verificar a situação 
funcional do aludido servidor; 

Determino, outrossim, a adoção das seguintes providências: 
1. comunique-se, por e-mail, à 5ª CCR, a presente conversão, adotando-se as demais providências administrativas necessárias à 

publicidade do ato; 
2. acautelem-se os autos na DOCC por sessenta dias, ou tão logo cheguem os autos nº 4011-29.2014.6.09.0000. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1437| 
PORTARIA Nº 51, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais, e: 

A) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República 
c/c Lei Complementar n. 75/93; 

B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório n. 1.18.002.000174/2014-76, já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, denúncia contra o ex-prefeito de Posse/GO, Paulo Roberto Marques de Souza, 
no período de 2009 a 2012, por supostas irregularidades no Fundo Municipal de Previdência dos servidores públicos municipais - POSSEPREV – no 
qual os descontos de previdência dos servidores do município. 

E) Considerando, portanto, que a investigação realizada neste procedimento preparatório ainda necessita ser finalizada, de modo a 
dar cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fundamento nos dispositivos 
legais referidos, em INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

DETERMINO: 
a) Proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; 
b) Comunique-se a aludida conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, 

com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em veículo oficial; 
c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 
  

ONÉSIO SOARES AMARAL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1414| 
PORTARIA Nº 53, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 2º Ofício da Procuradoria da República 
no Município de Luziânia, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, nos 
arts. 6º, VII, “b”, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos 
da Notícia de Fato nº 1.18.002.000039/2015-10. 

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

Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem 
ainda 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/88, art. 129, II e III); 

Considerando que o art. 6º da CF assevera aos cidadãos brasileiros a moradia como direito social, sendo que não ter uma moradia 
segura, fornecimento de água e luz, coleta de esgoto e de lixo, acesso próximo a transportes públicos, hospitais, escolas, praças, parques e outros serviços 
públicos, impede que as pessoas vivam com tranquilidade, exercendo sua cidadania; 

Considerando a Notícia de Fato n. 1.18.002.000242/2014-05 instaurada para apurar supostas irregularidades na regularização 
ocupacional das famílias assentadas no PA Pedro Falco, localizado no município de Alvorada do Norte/GO, sob a alegação do INCRA de que haveriam 
medidas e exigências do MPF a serem cumpridas, bem como fato de que os assentados estariam sofrendo com os atrasos nas instalações de água e energia 
elétrica, aquisição de equipamentos e crédito rural. 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público para acompanhar a regularização da ocupação do Projeto de Assentamento Pedro Falco, localizado 

no município de Alvorada do Norte/GO. 
Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) Cumpra-se o item '5' do despacho de fls. 06. 
2) com resposta, ou com o decurso do prazo de 30(trinta) dias, venham-me conclusos os autos. 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
Procuradora da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1434| 

PORTARIA Nº 54, DE 16 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais, e: 

A) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República 
c/c Lei Complementar n. 75/93; 

B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório n. 1.18.002.000187/2014-45, já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, eventual usurpação de atribuição criminal federal pelo órgãos estaduais em 
geral, tais como Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual e Justiça Estadual. 

E) Considerando, portanto, que a investigação realizada neste procedimento preparatório ainda necessita ser finalizada, de modo a 
dar cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fundamento nos dispositivos 
legais referidos, em INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

DETERMINO: 
a) Proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; 
b) Comunique-se a aludida conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, 

com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em veículo oficial; 
c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 
  

ONÉSIO SOARES AMARAL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1445| 
PORTARIA Nº 55, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 2º Ofício da Procuradoria da República 

no Município de Luziânia, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, nos 
arts. 6º, VII, “b”, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos 
da Notícia de Fato nº 1.18.002.000039/2015-10. 

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

Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem 
ainda 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/88, art. 129, II e III); 

Considerando que o art. 144 CF/88 assevera que é a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo 
ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; 

Considerando documentação encaminhada pela 2ª Promotoria de Justiçada Comarca de Posse/GO referente a obra de construção de 
viaduto da BR-020 com a GO- 446 (acesso à entrada do Município de Posse/GO), uma vez que esta se encontra paralisada e já houve acidente com vítima 
fatal; 

Considerando que a referida teve início já mais de 2 (dois) anos, sendo que a pavimentação asfáltica inacabada prejudica e dificulta 
o trânsito em ambos os sentidos, traz prejuízos a população e que o acesso à rodovia federal é perigoso; 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público para fiscalizar a obra de construção de viaduto da BR-020 com a GO- 446 (acesso à entrada do 

Município de Posse/GO); 
Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem, ao Setor Jurídico desta PRM, para autuação e cadastro, 

nos termos do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23 do CNMP; 
2) comunique-se à PFDC acerca da instauração do presente inquérito civil público; 
3) oficie-se ao DNIT solicitando que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, envie informações atualizadas sobre a obra de construção de 

viaduto da BR-020 com a GO- 446 (acesso à entrada do Município de Posse/GO), bem como o cronograma previsto para a finalização da mesma. 
4) Com a resposta ao ofício, ou com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, venham-me conclusos os presentes autos. 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1470| 
PORTARIA Nº 56, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

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

legais, e: 
A) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República 

c/c Lei Complementar n. 75/93; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório n. 1.18.002.000178/2014-54, já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, denúncia sobre doação dos brinquedos, que deveria ser feita pela Secretaria 
Municipal de Promoção Social foi conduzida, supostamente, pela ex-prefeita de Valparaíso/GO e houve discriminação na entrega dos brinquedos. 

E) Considerando, portanto, que a investigação realizada neste procedimento preparatório ainda necessita ser finalizada, de modo a 
dar cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fundamento nos dispositivos 
legais referidos, em INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

DETERMINO: 
a) Proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; 
b) Comunique-se a aludida conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, 

com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em veículo oficial; 
c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 
  

ONÉSIO SOARES AMARAL 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 1005| 
PORTARIA Nº 20, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício de suas 

funções institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Imperatriz - MA; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF... 
Converte a Notícia de Fato nº 1.19.001.000052/2015-33 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, 

da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
Descrição resumida dos fatos: Inquérito civil para o fim de apurar a ausência de juntas de serviço militar em municípios maranhenses 

localizados na área de atuação desta PRM. 
Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Deyse 

D. S. Coelho, matrícula 25586. 
Estabelece a título de diligências iniciais: Oficiar ao Ministério da Defesa 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da 
Resolução CSMPF nº 87/2006.  

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral do Ministério Público 
Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução 
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada 
a capa da investigação, para que passe a constar o termo “Inquérito Civil”. 

 
MARCELO SANTOS CORREA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 1010| 
PORTARIA Nº 21, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício de suas 

funções institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Imperatriz - MA; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF... 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Converte o Procedimento Preparatório nº 1.19.001.000336/2014-49 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

Descrição resumida dos fatos: Inquérito civil para o fim de apurar licitude do indeferimento de benefícios previdenciários (salário-
maternidade) às indígenas Alícia Tejaka Kraho, Irani Caxat Kraho e Tereza Patpro Kraho, em razão da não atribuição de efeitos jurídicos previdenciários 
ao labor executado antes de completados 16 anos de idade, em aparente contradição ao direito de proteção jurídica ao modo de produzir e viver do povo 
indígena.  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Deyse 
D. S. Coelho, matrícula 25586. 

Estabelece a título de diligências iniciais: Reiterar ofício de fl., 08 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da 
Resolução CSMPF nº 87/2006.  

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 6ª Câmara - Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público 
Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução 
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada 
a capa da investigação, para que passe a constar o termo “Inquérito Civil”. 

 
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 1030| 
PORTARIA Nº 22, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício de suas 

funções institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Imperatriz - MA; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF... 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.19.001.000239/2014-56 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
Descrição resumida dos fatos: Inquérito civil para o fim de apurar comunicação do Ministério da Educação/ FUNDEB, referente a 

Manutenção do Desenvolvimento da Educação -MDS no Município Alto Parnaíba/ 2012. Para conhecimento e providencias dos Indicadores Educacionais 
Gerado pelo Sistema de Informações sobre orçamento Público em Educação -SIOPE  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Deyse 
D. S. Coelho, matrícula 25586. 

Estabelece a título de diligências iniciais: Reiterar ofício de fl., 61 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da 
Resolução CSMPF nº 87/2006.  

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral do Ministério Público 
Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução 
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada 
a capa da investigação, para que passe a constar o termo “Inquérito Civil”. 

 
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO  

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 1037| 
PORTARIA Nº 23, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, no exercício de suas 

funções institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Imperatriz - MA; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF... 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Converte o Procedimento Preparatório nº 1.19.001.000101/2014-57 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

Descrição resumida dos fatos: Inquérito civil para o fim de apurar supostas irregularidades em diversas áreas na gestão do município 
de Nova Colinas/ma  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Deyse 
D. S. Coelho, matrícula 25586. 

Estabelece a título de diligências iniciais: Oficiar ao Município de Nova Colinas/Ma e à Caixa Econômica Federal 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da 
Resolução CSMPF nº 87/2006.  

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 5ª Câmara - Combate à Corrupção do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c 
art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada 
a capa da investigação, para que passe a constar o termo “Inquérito Civil”. 

 
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO  

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 642| 

PORTARIA Nº 12, DE 16 DE MARÇO DE 2015 
 

Converte a Notícia de Fato 1.20.005.000019/2015-52 em Inquérito Civil visando 
verificar a regularidade da aplicação de verba federal relativa ao convênio nº 
782859/2013 estabelecido a prefeitura municipal de Rondonópolis-MT e a 
SUDECO. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, I e VI, 
da Constituição da República e nos termos do que dispõe a Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a 
Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando as informações constantes na Notícia de Fato 1.20.005.000019/2015-52; 
CONSIDERANDO os indícios de lesão ao erário por meio de contratação e compra de patrulhas mecanizadas mediante dispensa de 

licitação. 
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público a proteção do Patrimônio Público e Social. (CF Art. 129, III) 
RESOLVE INSTAURAR o presente Inquérito Civil, determinando-se: 
1. O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “visando 

verificar a regularidade da aplicação de verba federal relativa ao convênio nº 782859/2013 estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Rondonópolis e 
a SUDECO.”; 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
nos termos dos art. 7º da Resolução 77/2004 do CSMPF e art. 5º da Resolução 13/2006 do CNMP; 

3. O cumprimento das diligências constantes do despacho que determinou a presente instauração. 
 

GUILHERME ROCHA GÖPFERT 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 644| 
PORTARIA Nº 13, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 

Constituição da República, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos 
termos do que dispõe a Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando as informações constantes na Notícia de Fato 1.20.005.000022/2015-76; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 7º, I, dispõe ser atribuição do Ministério Público Federal 

instaurar inquéritos civis; 
RESOLVE INSTAURAR, nos termos do art. 2º, II, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º da Resolução 23/07, do 

CNMP, o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
1. O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 

Civil”, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, registrando-se como seu objeto: “visando verificar a possibilidade 
de inclusão de determinados quimioterápicos, especialmente o Avastin (Bevacizumab), nas listas oficiais do Ministério da Saúde”; 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 1ª CCR, solicitando-lhe a sua publicação, 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; 

3. O cumprimento das diligências constantes do despacho que determinou a presente instauração. 
 

GUILHERME ROCHA GÖPFERT 
Procurador da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3775| 

DESPACHO DE 8 DE MARÇO DE 2015 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000041/2010-09 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais 
e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como requisição de 
informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista que o município em que se localiza a Comunidade Quilombola Família Quintino (Município de Pedro 

Gomes/MS) está inserido no âmbito de atuação da Procuradoria da República em Coxim-MS, determino que seja extraída cópia de toda documentação 
existente nos autos que se relaciona com a problemática da comunidade quilombola em questão (fls. 02/04; 14; 18; 27; 29; 42/44; 48/49; 51/54), com 
posterior remessa para o Procurador da República que atua na unidade ministerial em Coxim/MS. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3801| 
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001391/2009-41 
 

Sendo imprescindível aguardar o cumprimento das solicitações pendentes – resposta aos Ofícios n.º 056/2015–MPF/PRMS/EKS e nº 
057/2015–MPF/PRMS/EKS - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão, verifica-se que o 
presente IC ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no 
art. 2º, § 7º, da Resolução CNMP n.º 23/07. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências, o 
que deve ser comunicado à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3804| 
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001392/2009-95 
 

Sendo imprescindível aguardar o cumprimento das solicitações pendentes – resposta aos Ofícios n.º 056/2015–MPF/PRMS/EKS e nº 
057/2015–MPF/PRMS/EKS - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão, verifica-se que o 
presente IC ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no 
art. 2º, § 7º, da Resolução CNMP n.º 23/07. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências, o 
que deve ser comunicado à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1260| 

PORTARIA Nº 13, DE 13 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 
129 da Constituição da República, e: 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
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 nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução 
nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade apurar eventual dano ao patrimônio espeleológico pela Mineração Belocal, situada no município de 
Matozinhos/MG; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000253/2014-45, fruto de conversão do procedimento administrativo 
de mesmo número, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 4ª CCR/MPF. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 855| 
PORTARIA Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129, III, da 

CF, no art. 5º, II, “d”, da LC 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 CSMPF, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do CNMP, de 17 de dezembro de 2007 e: 

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

CONSIDERANDO a representação feita pela candidata Caroline Clea Pereira de suposta preterição da ordem de classificação no 
preenchimento das vagas supervenientes para o cargo de Assistente Administrativo, concurso regido pelo Edital n. 08/2013 do IFSULDEMINAS, em 
que o critério de proximidade geográfica está sendo preferido ao de critério de classificação; 

CONSIDERANDO informações complementares da autarquia representada no sentido de que realmente vem se valendo do critério 
de proximidade geográfica em detrimento do classificatório; 

CONSIDERANDO que compete ao 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; 

Determino: 
i) instauração, a partir do Procedimento Preparatório n. 1.22.013.000020/2015-11, de Inquérito Civil, conforme o disposto no art. 2º, 

§ 7º, da Resolução nº 23, do CNMP. Após os registros de praxe no Sistema Único, remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à 1º 
CCR do Ministério Público Federal, por meio eletrônico, 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); 

ii) a alteração da etiqueta constante da capara dos autos para se fazer constar o novo prazo de finalização (1 ano) do presente 
procedimento; 

iii) a adoção das seguintes diligências: 
1. Oficie-se ao IFSULDEMINAS enviando os termos da recomendação anexa, cuja cópia deverá ser juntada aos presentes autos, 

requisitando-se, também, informações, a serem prestadas no prazo de 15 dias, sobre quantos, para qual cargo e quais foram os candidatos nomeados para 
preencher as vagas surgidas a posteriori, ou seja, que não estavam previstas no Edital n. 08/2013, bem como a relação, por cargo/especialidade, dos 
candidatos que estavam melhor classificados do que os contemplados pelo critério geográfico; 

2. Obtenha-se, preferencialmente, por meio da internet cópia do Edital n. 08/2013 e eventuais retificações, juntando-os nos autos. 
Findo o prazo outorgado, retornem-me os autos conclusos. 
Cumpra-se. 
 

LUCAS HORTA DE ALMEIDA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1263| 
PORTARIA Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
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 nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução 
nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade apurar eventual irregularidade na execução do projeto Ilha das Marias, através do Convênio nº 451/97 
celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o município de Três Marias/MG; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000255/2014-34, fruto de conversão do procedimento administrativo 
de mesmo número, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 5ª CCR/MPF. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1266| 

PORTARIA Nº 15, DE  13 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 
129 da Constituição da República, e: 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
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 nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução 
nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade apurar transporte de cargas pela empresa Granales Mineração e Indústria com excesso de peso, gerando 
potencial dano a rodovia federal; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000151/2014-20, fruto de conversão do procedimento administrativo 
de mesmo número, ordenando, para tanto: 

a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 1ª CCR/MPF. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTONIO ARTHUR BARROS MENDES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1270| 
PORTARIA Nº 16, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
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 nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução 
nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade apurar eventual irregularidade na venda de parte do tereno em que se situa a Usina Hidrelétrica de Três 
Marias; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.000.002564/2014-78, fruto de conversão do procedimento administrativo 
de mesmo número, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 5ª CCR/MPF. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 812| 
PORTARIA Nº 18, DE 3 DE MARÇO DE 2015 

 
Procedimento preparatório nº 1.22.000.002438/2014-13 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República que abaixo subscreve, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas e com fulcro nos artigos 127 e 129, incisos I e VII, da Constituição Federal, no arts. 6º, inciso V e 8º da Lei Complementar nº 
75/93, na Resolução CSMPF nº 87/2006 e Resolução CNMP nº 23/2007, e ainda: 

CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da 
Constituição Federal/1988), do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição 
Federal/1988);  

CONSIDERANDO que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
tendentes ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigos 6º, 196 e 197 da Constituição 
Federal/1988); 
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CONSIDERANDO que a Lei nº 5.991/73 que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos define Posto de medicamento como sendo o estabelecimento destinado exclusivamente à venda de medicamentos 
industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para 
atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou drogaria;  

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização dos Postos de Medicamentos; 
CONSIDERANDO estar vencido o prazo de tramitação como procedimento administrativo, DETERMINO a instauração de inquérito 

civil, adstrito à 1ª CCR, para apurar a regularidade do funcionamento de Postos de Medicamentos no município de Santo Antônio do Amparo/MG. 
Autue-se esta portaria, sem renumeração dos autos.  
DETERMINO, ainda, seja OFICIADO, no prazo de 20 (vinte) dias, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais- CRF/MG 

para que preste informações sobre os Postos de Medicamentos do município de Santo Antônio do Amparo/MG, informando: a) quantos são; b) a atual 
situação dos postos; c) a necessidade de profissional farmacêutico nos Postos de Medicamento tendo em vista o disposto na Lei nº 5.991/73; d) a situação 
do licenciamento dos referidos Postos de Medicamento.  

Após os registros de praxe, comunique-se a instauração à 1ª CCR, conforme artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

GIOVANNI MORATO FONSECA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1265| 
PORTARIA Nº 20, DE 16 DE MARCO DE 2015 

 
REF.: P.P. Nº 1.22.020.000141/2014-85. MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA-MG. 
RODOVIA BR-116. OCORRÊNCIA DE ACIDENTES. CONDIÇÕES 
PRECÁRIAS. RESPONSABILIDADE DNIT. NECESSIDADE DE 
DILIGÊNCIAS. CÂMARA: 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
DO MPF 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e 
legais, com arrimo no art. 129, III, CR/88 e no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 75/2003 dispõe, em seu art. 6º, competir ao Ministério Público da União promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, dentre outros, dos direitos constitucionais e do patrimônio público e social (inc. VII, a), bem como 
promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, por envolver 
aplicação de recursos federais, bem como por se tratar de serviços públicos relacionados a órgãos federais; 

CONSIDERANDO que o presente expediente noticia a ocorrência de acidentes e de condições precárias na BR-116; 
CONSIDERANDO que o contrato nº 06.00591/2014, cujo objeto é a realização de serviços de manutenção na BR-116 pela 

Construtora Visor Ltda., teve início em 21.07.2017 e seu término está previsto para 20.07.2016; 
CONSIDERANDO que o objeto do contrato referido abrange a conservação e manutenção da BR-116 no segmento entre o km 704,2 

e km 818,1 e todo o segmento, após o início dos trabalhos pela Construtora Visor Ltda., encontra-se em bom estado de conservação; 
CONSIDERANDO que o contrato nº 00-00929/2013, firmado com o Consórcio Sitran/Strata, cujo objeto é a elaboração de projeto 

básico e executivo de engenharia e execução de serviços técnicos de aplicação e manutenção dos dispositivos de segurança e de sinalização, no âmbito 
do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL - não está sendo cumprido a contendo, ocorrendo, inclusive, atraso na 
apresentação e aprovação dos projetos; 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5º, III, "b"; 6º, VII, “b” e XIV, “f”, todos da LC 75/93, o disposto no artigo 28 da Resolução 
nº 87/2006 do CSMPF, o disposto nos artigos 2º, § 7º, e 16 da Resolução nº 23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos autos, 
que indicam a necessidade de um maior aprofundamento em relação ao contrato nº 00.00929/2013; 

RESOLVE converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil de mesmo número, determinando, em consequência, que 
seja observado o disposto no artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil em epígrafe; 
b) registro no sistema informatizado desta PRMG da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 
c) disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema UNICO, assim como envio da mesma ao e-mail iniciais@prmg.mpf.gov.br. 
d) comunicação à 1ª CCR, para os devidos fins; 
e) diante dos documentos encaminhados pelo DNIT às f. 38-40, expeça-se ofício ao DNIT – Unidade Local de Leopoldina-MG – 

com cópia da presente portaria e do documento de f. 38, requisitando que comprove, documentalmente, no prazo de 15 (quinze) dias, a notificação feita 
ao Consórcio Sitran/Strata por descumprimento de prazo contratual, além de encaminhar, caso possível, cópia da resposta enviada pelo consórcio; 

e) expeça-se ofício à Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais, com cópia da presente portaria e do documento de f. 38, 
requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, que informe quais foram as medidas adotadas em razão do descumprimento do prazo contratual pelo Consórcio 
Sitran/Strata, notadamente pela não apresentação e aprovação dos projetos necessários para viabilizar o início da implantação da nova sinalização na BR-
116. 

f) acautelem-se os autos por 30 (trinta) dias ou até a resposta dos ofícios. Após, conclusos. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Designo a Chefia do Setor Administrativo, bem como os demais servidores que lhe vierem substituir nas respectivas funções, para 
secretariar o presente inquérito civil, cabendo-lhe, inclusive, o controle do prazo de finalização do presente inquérito civil, devendo comunicar ao 
signatário do vencimento do referido prazo com antecedência mínima de 01 (uma) semana. 

  
LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 8378| 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 3, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS QUE ENTRE SI FIRMAM 
TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA. E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 

 A TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA., empresa privada inscrita no CNPJ sob o nº. 08.870.769/0001-72, com sede na Rodovia 
BR-381, nº 3.045, CEP 32.240-090, município de Contagem/MG, neste ato representada por Bernardo Dayrell Neiva, brasileiro, casado, advogado 
inscrito OAB/MG 72.093, com escritório na rua Bambuí, nº 242, Serra, Belo Horizonte/MG, tendo como preposto, Tochio Takahashi Nonaka, brasileiro, 
casado, engenheiro inscrito no CREA sob o nº 40961D, firma perante o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, neste ato representado pelo Procurador da 
República, Carlos Henrique Dumont Silva, o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Acordo visa à composição de interesses no Inquérito Civil Público nº 1.22.003.000969/2010-18, que tramita na 

Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. 
CLÁSULA SEGUNDA – DO FUDAMENTO LEGAL 
A celebração do presente ajuste encontra supedâneo legal no art. 5º, §6º, da Lei nº. 7.347/85, bem como no art. 840 do Código Civil 

e arts. 585, II, do Código de Processo Civil. 
CLÁSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
 A empresa TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA. compromete-se: 
I - a não dar saída de seus estabelecimentos a veículos de carga próprios, contratados por ela ou por seus clientes, inclusive com 

carregamento de sucata e/ou resíduos sólidos, com excesso de peso, em desacordo com as especificações de carga dos veículos, devendo observar o fiel 
cumprimento da legislação de trânsito; 

II - pesar os veículos de carga com carregamento de sucata e/ou resíduos sólidos no momento da saída de seus estabelecimentos, 
informando no corpo da nota fiscal o peso líquido da carga, peso bruto e tara dos veículos e suas respectivas placas; 

III - a apresentar, se solicitada, as Notas Fiscais por ela emitidas ou referentes a transporte por ela realizada, no período de vigência 
do presente Termo de Ajustamento de Conduta, as quais servirão de objeto à análise de eventual transporte de carga realizado com excesso de peso. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR DE MÁ-FÉ 
A empresa TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA. não será responsabilizada, nos termos do presente Termo de Ajustamento de 

Conduta, em decorrência da conduta de má-fé de seus transportadores que agirem em desacordo com as orientações da empresa embarcadora no trajeto 
da carga. 

CLÁUSULA QUINTA – DA COMPENSAÇÃO 
Para compensação dos danos já apurados, a empresa TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA. compromete-se a doar à 

Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste acordo, 2 (dois) 
controladores de velocidade portáteis, modelo TruSpeed Sx, marca Laser Tech, avaliado em R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme proposta 
comercial juntada ao ICP. 

CLÁUSULA SEXTA – DA INADIMPLÊNCIA 
 I - O inadimplemento da Cláusula Terceira implicará a obrigação de pagamento de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a cada ocorrência eventualmente constatada, observada a tolerância de 5% (cinco por cento) sobre o peso bruto total do veículo, sendo 
que o valor arrecadado será convertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto na Lei n.º 7.347/85 e cujo Conselho Gestor foi criado pela 
Lei n.º 9.008/95.  

 II - O inadimplemento da Cláusula Quinta converte a obrigação contida no referido item em dívida líquida e certa, passível de 
execução imediata no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), cujo valor será revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

Parágrafo Único: O valor da multa deverá ser atualizado anualmente, a cada 1º de abril, segundo a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo/IPCA dos doze meses anteriores, o qual, caso extinto, deverá ser substituído por outro índice oficial de apuração da 
inflação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EFEITOS 
I - O acordo ora celebrado contempla a totalidade do objeto do Inquérito Civil Público nº. 1.22.003.000969/2010-18 e terá validade 

por 24 meses. 
II – O presente valerá como título executivo extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei 7.347/85, independentemente de 

homologação judicial. 
CLÁSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
I – As partes dispensam o pagamento de honorários. 
II – Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais para dirimir quaisquer questões oriundas da implementação do 

presente Termo. 
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II – Os signatários declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente Termo de Ajustamento de Conduta está sendo firmado 
no consenso das Partes e por assim consentirem, celebram este Termo, que contém 04 (quatro) laudas, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só 
fim. 

 
CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA 

Procurador da República 
Representante Legal  

Toshiba América do Sul Ltda. 
 

P.P. BERNARDO DAYRELL NEIVA 
Advogado – OAB/MG 72.093 

 
TOCHIO TAKAHASHI NONAKA 

Toshiba América do Sul Ltda 
Superintendente Administrativo 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1366| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

 
DESTINATÁRIO: DIRETOR DO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE 
GOVERNADOR VALADARES. INQUÉRITO CIVIL N. 
1.22.009.000076/2010-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, estabelecidas na Constituição da 
República e na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93), e: 

1. CONSIDERANDO que a regra estabelecida no art. 127, caput, da CR/88 define o Ministério Público como “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”; 

2. CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, estabelecidas no art. 129, inciso II, da CR/88, 
analisado em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “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”; 

3. CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93 prevê dentre as atribuições do Ministério Público Federal 
“expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”; 

4. CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete, nos termos do art. 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar 
75/93, promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

5. CONSIDERANDO que as referidas atribuições do Ministério Público tornam possível submeter ao controle do Poder Judiciário 
as condutas administrativas transgressoras dos princípios constitucionais da administração pública; 

6. CONSIDERANDO, notadamente:   
6.1 que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil n. 1.22.009.000076/2010-12, instaurado com o escopo de apurar 

irregularidades noticiadas nos hospitais de Governador Valadares, MG, entre eles o Hospital Bom Samaritano de Governador Valadares, consistentes no 
impedimento ao direito à presença de acompanhante de livre escolha da gestante no período de pré-parto, parto e pós-parto, em inobservância da regra 
prevista na Lei 11.108/2005, que alterou a Lei 8.080/901; 

6.2 que as investigações conduzidas neste inquérito civil indicam que o Hospital Bom Samaritano de Governador Valadares não vem 
cumprindo integralmente a citada lei porque, segundo seu diretor administrativo esclareceu, a permissão de acompanhante no momento do parto, nos 
procedimentos realizados neste hospital depende de obras para adequação física a ser implementada com verbas do Ministério da Saúde; as tratativas, 
segundo disse, estão em fase avançada e o projeto de adequações já foi aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual; e está pendente, atualmente, sua 
aprovação pela Secretaria de Atenção à Saúde, especificamente pela Coordenação Geral de Saúde das Mulheres; 

7. CONSIDERANDO que a garantia do acesso do acompanhante das parturientes às salas de pré-parto, parto e pós-parto imediato 
decorre da Lei 11.108/2005, regulamentada pela Portaria 2.418/2008 do MS, que alterou a Lei 8.080/90 e incluiu expressamente a previsão do direito da 
parturiente à presença de acompanhante de sua livre escolha, em todas as fases que envolvem o parto; 

8. CONSIDERANDO que ato normativo acima reproduzido veio no contexto da Política de Humanização do Parto e Nascimento, 
instituída pela Portaria GM/MS n. 569, de 01 de junho de 2000, e da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão da Saúde, implementada 
pelo Ministério da Saúde em 2003 – com efeito, o Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização na Saúde da Secretaria de Atenção à Saúde/MS, 
refletindo as diretrizes do parto humanizado estabelecidas pelo Ministério da Saúde, lançou a cartilha HumanizaSUS – Visita Aberta e Direito ao 
Acompanhante, que possui o escopo de estabelecer as diretrizes para garantir “o elo entre o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de 
saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente”; 

9. CONSIDERANDO que o direito da gestante ao acompanhante nos períodos do pré-parto, parto e pós-parto está igualmente previsto 
nas RDC n. 36/2008 – ANVISA e na Resolução Normativa n. 211/2010 – ANS, atualizada pela RN 262/2011; 

10. CONSIDERANDO, além disso, que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais que compõem um sistema 
especial de proteção da mulher, em que são reconhecidos os seus direitos como parte integrante, inalienável e indivisível dos direitos humanos universais2 
– instrumentos internacionais que influenciam a elaboração ou reformulação das legislações nacionais dos países signatários e, ainda, impulsionam a 
definição e implementação de políticas públicas relacionadas ao tema. Em todos esses instrumentos internacionais houve a reafirmação do 
comprometimento das nações com os direitos da mulher, alguns especificamente voltados para a proteção da mulher no estágio gestacional e puerperal; 

11. CONSIDERANDO que o arcabouço jurídico acima apontado confere à parturiente tanto o direito à intimidade como o direito à 
presença de acompanhante de sua livre escolha e impõe às autoridades competentes a adoção de medidas voltadas: 
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a) à adequação física do serviço para garantir a presença do acompanhante, sem descuidar das regras de vigilância sanitária e das 
profilaxias necessárias para evitar infecção hospitalar no ambiente de cirúrgico; 

b) à informação prévia a todas as usuárias da unidade de saúde do direito ao acompanhante no trabalho de parto; 
c) à informação específica no caso de impossibilidade pontual da presença do acompanhante por indicação médica visando garantir 

a segurança da parturiente e/ou do recém nascido – de fato, não se pode olvidar a autonomia do médico para determinar, no caso concreto, sobretudo 
diante da maior complexidade, da urgência ou da emergência da situação, as medidas efetivas para evitar ou minorar riscos de doenças e de outros 
agravos, estabelecendo as condições a fim de assegurar efetiva proteção à saúde da parturiente e da criança no pré-parto, durante o trabalho de parto e no 
pós-parto. 

12. CONSIDERANDO, ademais, que o direito à informação da parturiente foi expressamente inserido na Lei Federal n. 8.080/90 
pela Lei Federal n. 12.895, de dezembro de 2013, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 19-J para fazer constar que ficam “os hospitais de todo o país 
obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo”. 

 13. CONSIDERANDO, por fim, que a garantia dos usuários de saúde ao acesso à ampla informação e ao atendimento humanizado, 
observadas as prioridades legais, é importante instrumento de fortalecimento do SUS e do efetivo alcance do direito constitucional à saúde, que ultrapassa 
o conceito de ausência de doenças para alcançar o completo bem estar físico, mental e social do indivíduo na sociedade em que se insere, com isso 
obrigando o Estado à atuação positiva para o planejamento de políticas públicas de prevenção, execução/promoção e recuperação da saúde, em sua mais 
ampla perspectiva; 

RESOLVE, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAR pessoalmente ao Diretor do Hospital 
Bom Samaritano, que, em complementação às medidas já adotadas para implementação do direito de acompanhamento da gestante nos procedimentos 
de pré-parto, parto e pós-parto: 

I. com o escopo de garantir a plena informação dos cidadãos usuários do SUS na forma determinada na Lei 12.895/2013, adote as 
medidas administrativas necessárias para assegurar a divulgação do direito da gestante a acompanhante de sua livre escolha, independentemente do 
gênero, em partos naturais e em partos cirúrgicos, devendo o serviço de saúde adotar as medidas necessárias à garantia da intimidade das parturientes e 
à profilaxia de infecção hospitalar, ressalvados os casos concretos em que haja qualquer outra restrição técnica em benefício da saúde da parturiente e do 
bebê; 

II. o material de informação deve ser fixado nas dependências da unidade hospitalar, em local visível, nos setores com acesso dos 
usuários do SUS, inclusive nas proximidades das salas de parto; 

III. toda e qualquer restrição ao direito da parturiente de se ver acompanhada por uma pessoa de sua escolha, deve ser justificada à 
paciente e sua família por escrito, em termos claros, objetivos e acessíveis, devendo haver registro no respectivo prontuário dos motivos que impediram 
o acesso do acompanhante à sala de cirurgia ou a qualquer outro espaço destinado ao trabalho de parto. 

  Fixa-se o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para apresentação de informações a este órgão 
ministerial relativas às medidas já adotadas com vistas à garantia da informação à parturiente ou apresentação de cronograma para o seu cumprimento. 

A presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências indicadas pelo Ministério Público 
Federal e poderá provocar a adoção das medida judiciais cabíveis caso caracterizada hipótese de violação aos dispositivos legais e constitucionais que 
vinculam a Administração Pública. 

 
BRUNO COSTA MAGALHÃES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1367| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

 
DESTINATÁRIO: DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
GOVERNADOR VALADARES. INQUÉRITO CIVIL N. 
1.22.009.000076/2010-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, estabelecidas na Constituição da 
República e na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93), e: 

1. CONSIDERANDO que a regra estabelecida no art. 127, caput, da CR/88 define o Ministério Público como “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”; 

2. CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, estabelecidas no art. 129, inciso II, da CR/88, 
analisado em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “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”; 

3. CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93 prevê dentre as atribuições do Ministério Público Federal 
“expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”; 

4. CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete, nos termos do art. 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar 
75/93, promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

5. CONSIDERANDO que as referidas atribuições do Ministério Público tornam possível submeter ao controle do Poder Judiciário 
as condutas administrativas transgressoras dos princípios constitucionais da administração pública; 

6. CONSIDERANDO, notadamente:   
6.1 que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil n. 1.22.009.000076/2010-12, instaurado com o escopo de apurar 

irregularidades noticiadas nos hospitais de Governador Valadares, MG, entre eles o Hospital Municipal de Governador Valadares, consistentes no 
impedimento ao direito à presença de acompanhante de livre escolha da gestante no período de pré-parto, parto e pós-parto, em inobservância da regra 
prevista na Lei 11.108/2005, que alterou a Lei 8.080/901; 

6.2 que as investigações conduzidas neste inquérito civil indicam que o Hospital Municipal de Governador Valadares não vem 
cumprindo integralmente a citada lei porque, segundo seus diretores a permissão de acompanhante no momento do parto, nos procedimentos realizados 
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neste hospital, tem sido garantida apenas para os casos de parto natural; para os casos de cesareanas, essa permissão depende da ativação do centro 
obstétrico, que por sua vez depende da contratação de anestesistas; 

7. CONSIDERANDO que a garantia do acesso do acompanhante das parturientes às salas de pré-parto, parto e pós-parto imediato 
decorre da Lei 11.108/2005, regulamentada pela Portaria 2.418/2008 do MS, que alterou a Lei 8.080/90 e incluiu expressamente a previsão do direito da 
parturiente à presença de acompanhante de sua livre escolha, em todas as fases que envolvem o parto; 

8. CONSIDERANDO que ato normativo acima reproduzido veio no contexto da Política de Humanização do Parto e Nascimento, 
instituída pela Portaria GM/MS n. 569, de 01 de junho de 2000, e da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão da Saúde, implementada 
pelo Ministério da Saúde em 2003 – com efeito, o Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização na Saúde da Secretaria de Atenção à Saúde/MS, 
refletindo as diretrizes do parto humanizado estabelecidas pelo Ministério da Saúde, lançou a cartilha HumanizaSUS – Visita Aberta e Direito ao 
Acompanhante, que possui o escopo de estabelecer as diretrizes para garantir “o elo entre o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de 
saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente”; 

9. CONSIDERANDO que o direito da gestante ao acompanhante nos períodos do pré-parto, parto e pós-parto está igualmente previsto 
nas RDC n. 36/2008 – ANVISA e na Resolução Normativa n. 211/2010 – ANS, atualizada pela RN 262/2011; 

10. CONSIDERANDO, além disso, que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais que compõem um sistema 
especial de proteção da mulher, em que são reconhecidos os seus direitos como parte integrante, inalienável e indivisível dos direitos humanos universais2 
– instrumentos internacionais que influenciam a elaboração ou reformulação das legislações nacionais dos países signatários e, ainda, impulsionam a 
definição e implementação de políticas públicas relacionadas ao tema. Em todos esses instrumentos internacionais houve a reafirmação do 
comprometimento das nações com os direitos da mulher, alguns especificamente voltados para a proteção da mulher no estágio gestacional e puerperal; 

11. CONSIDERANDO que o arcabouço jurídico acima apontado confere à parturiente tanto o direito à intimidade como o direito à 
presença de acompanhante de sua livre escolha e impõe às autoridades competentes a adoção de medidas voltadas: 

a) à adequação física do serviço para garantir a presença do acompanhante, sem descuidar das regras de vigilância sanitária e das 
profilaxias necessárias para evitar infecção hospitalar no ambiente de cirúrgico; 

b) à informação prévia a todas as usuárias da unidade de saúde do direito ao acompanhante no trabalho de parto; 
c) à informação específica no caso de impossibilidade pontual da presença do acompanhante por indicação médica visando garantir 

a segurança da parturiente e/ou do recém nascido – de fato, não se pode olvidar a autonomia do médico para determinar, no caso concreto, sobretudo 
diante da maior complexidade, da urgência ou da emergência da situação, as medidas efetivas para evitar ou minorar riscos de doenças e de outros 
agravos, estabelecendo as condições a fim de assegurar efetiva proteção à saúde da parturiente e da criança no pré-parto, durante o trabalho de parto e no 
pós-parto. 

12. CONSIDERANDO, ademais, que o direito à informação da parturiente foi expressamente inserido na Lei Federal n. 8.080/90 
pela Lei Federal n. 12.895, de dezembro de 2013, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 19-J para fazer constar que ficam “os hospitais de todo o país 
obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo”. 

 13. CONSIDERANDO, por fim, que a garantia dos usuários de saúde ao acesso à ampla informação e ao atendimento humanizado, 
observadas as prioridades legais, é importante instrumento de fortalecimento do SUS e do efetivo alcance do direito constitucional à saúde, que ultrapassa 
o conceito de ausência de doenças para alcançar o completo bem estar físico, mental e social do indivíduo na sociedade em que se insere, com isso 
obrigando o Estado à atuação positiva para o planejamento de políticas públicas de prevenção, execução/promoção e recuperação da saúde, em sua mais 
ampla perspectiva; 

RESOLVE, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAR pessoalmente ao Diretor do Hospital 
Municipal de Governador Valadares que, em complementação às medidas já adotadas para implementação do direito de acompanhamento da gestante 
nos procedimentos de pré-parto, parto e pós-parto: 

I. com o escopo de garantir a plena informação dos cidadãos usuários do SUS na forma determinada na Lei 12.895/2013, adote as 
medidas administrativas necessárias para assegurar a divulgação do direito da gestante a acompanhante de sua livre escolha, independentemente do 
gênero, em partos naturais e em partos cirúrgicos, devendo o serviço de saúde adotar as medidas necessárias à garantia da intimidade das parturientes e 
à profilaxia de infecção hospitalar, ressalvados os casos concretos em que haja qualquer outra restrição técnica em benefício da saúde da parturiente e do 
bebê; 

II. o material de informação deve ser fixado nas dependências da unidade hospitalar, em local visível, nos setores com acesso dos 
usuários do SUS, inclusive nas proximidades das salas de parto; 

III. toda e qualquer restrição ao direito da parturiente de se ver acompanhada por uma pessoa de sua escolha, deve ser justificada à 
paciente e sua família por escrito, em termos claros, objetivos e acessíveis, devendo haver registro no respectivo prontuário dos motivos que impediram 
o acesso do acompanhante à sala de cirurgia ou a qualquer outro espaço destinado ao trabalho de parto. 

  Fixa-se o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para apresentação de informações a este órgão 
ministerial relativas às medidas já adotadas com vistas à garantia da informação à parturiente ou apresentação de cronograma para o seu cumprimento. 

A presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências indicadas pelo Ministério Público 
Federal e poderá provocar a adoção das medida judiciais cabíveis caso caracterizada hipótese de violação aos dispositivos legais e constitucionais que 
vinculam a Administração Pública. 

 
BRUNO COSTA MAGALHÃES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1368| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

 
DESTINATÁRIO: DIRETOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE 
GOVERNADOR VALADARES. INQUÉRITO CIVIL N. 
1.22.009.000076/2010-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, estabelecidas na Constituição da 
República e na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93), e: 
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1. CONSIDERANDO que a regra estabelecida no art. 127, caput, da CR/88 define o Ministério Público como “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”; 

2. CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, estabelecidas no art. 129, inciso II, da CR/88, 
analisado em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “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”; 

3. CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93 prevê dentre as atribuições do Ministério Público Federal 
“expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”; 

4. CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete, nos termos do art. 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar 
75/93, promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

5. CONSIDERANDO que as referidas atribuições do Ministério Público tornam possível submeter ao controle do Poder Judiciário 
as condutas administrativas transgressoras dos princípios constitucionais da administração pública; 

6. CONSIDERANDO, notadamente:   
6.1 que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil n. 1.22.009.000076/2010-12, instaurado com o escopo de apurar 

irregularidades noticiadas nos hospitais de Governador Valadares, MG, entre eles o Hospital São Vicente de Paulo de Governador Valadares, consistentes 
no impedimento ao direito à presença de acompanhante de livre escolha da gestante no período de pré-parto, parto e pós-parto, em inobservância da regra 
prevista na Lei 11.108/2005, que alterou a Lei 8.080/901; 

6.2 que as investigações conduzidas neste inquérito civil indicam que o Hospital São Vicente de Paulo de Governador Valadares não 
vem cumprindo integralmente a citada lei porque, segundo seu diretor a permissão de acompanhante no momento do parto, nos procedimentos realizados 
neste hospital, tem sido garantida apenas para os casos de parto natural; para os casos de cesareanas, essa permissão não é dada porque, segundo informou, 
o hospital não possui instalações físicas adequadas, já que os procedimentos vêm sendo realizados dentro de um bloco cirúrgico em que são realizadas 
outras cirurgias concomitantemente; 

7. CONSIDERANDO que a garantia do acesso do acompanhante das parturientes às salas de pré-parto, parto e pós-parto imediato 
decorre da Lei 11.108/2005, regulamentada pela Portaria 2.418/2008 do MS, que alterou a Lei 8.080/90 e incluiu expressamente a previsão do direito da 
parturiente à presença de acompanhante de sua livre escolha, em todas as fases que envolvem o parto; 

8. CONSIDERANDO que ato normativo acima reproduzido veio no contexto da Política de Humanização do Parto e Nascimento, 
instituída pela Portaria GM/MS n. 569, de 01 de junho de 2000, e da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão da Saúde, implementada 
pelo Ministério da Saúde em 2003 – com efeito, o Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização na Saúde da Secretaria de Atenção à Saúde/MS, 
refletindo as diretrizes do parto humanizado estabelecidas pelo Ministério da Saúde, lançou a cartilha HumanizaSUS – Visita Aberta e Direito ao 
Acompanhante, que possui o escopo de estabelecer as diretrizes para garantir “o elo entre o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de 
saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente”; 

9. CONSIDERANDO que o direito da gestante ao acompanhante nos períodos do pré-parto, parto e pós-parto está igualmente previsto 
nas RDC n. 36/2008 – ANVISA e na Resolução Normativa n. 211/2010 – ANS, atualizada pela RN 262/2011; 

10. CONSIDERANDO, além disso, que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais que compõem um sistema 
especial de proteção da mulher, em que são reconhecidos os seus direitos como parte integrante, inalienável e indivisível dos direitos humanos universais2 
– instrumentos internacionais que influenciam a elaboração ou reformulação das legislações nacionais dos países signatários e, ainda, impulsionam a 
definição e implementação de políticas públicas relacionadas ao tema. Em todos esses instrumentos internacionais houve a reafirmação do 
comprometimento das nações com os direitos da mulher, alguns especificamente voltados para a proteção da mulher no estágio gestacional e puerperal; 

11. CONSIDERANDO que o arcabouço jurídico acima apontado confere à parturiente tanto o direito à intimidade como o direito à 
presença de acompanhante de sua livre escolha e impõe às autoridades competentes a adoção de medidas voltadas: 

a) à adequação física do serviço para garantir a presença do acompanhante, sem descuidar das regras de vigilância sanitária e das 
profilaxias necessárias para evitar infecção hospitalar no ambiente de cirúrgico; 

b) à informação prévia a todas as usuárias da unidade de saúde do direito ao acompanhante no trabalho de parto; 
c) à informação específica no caso de impossibilidade pontual da presença do acompanhante por indicação médica visando garantir 

a segurança da parturiente e/ou do recém nascido – de fato, não se pode olvidar a autonomia do médico para determinar, no caso concreto, sobretudo 
diante da maior complexidade, da urgência ou da emergência da situação, as medidas efetivas para evitar ou minorar riscos de doenças e de outros 
agravos, estabelecendo as condições a fim de assegurar efetiva proteção à saúde da parturiente e da criança no pré-parto, durante o trabalho de parto e no 
pós-parto. 

12. CONSIDERANDO, ademais, que o direito à informação da parturiente foi expressamente inserido na Lei Federal n. 8.080/90 
pela Lei Federal n. 12.895, de dezembro de 2013, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 19-J para fazer constar que ficam “os hospitais de todo o país 
obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo”. 

 13. CONSIDERANDO, por fim, que a garantia dos usuários de saúde ao acesso à ampla informação e ao atendimento humanizado, 
observadas as prioridades legais, é importante instrumento de fortalecimento do SUS e do efetivo alcance do direito constitucional à saúde, que ultrapassa 
o conceito de ausência de doenças para alcançar o completo bem estar físico, mental e social do indivíduo na sociedade em que se insere, com isso 
obrigando o Estado à atuação positiva para o planejamento de políticas públicas de prevenção, execução/promoção e recuperação da saúde, em sua mais 
ampla perspectiva; 

RESOLVE, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAR pessoalmente ao Diretor do Hospital 
São Vicente de Paulo de Governador Valadares que, em complementação às medidas já adotadas para implementação do direito de acompanhamento da 
gestante nos procedimentos de pré-parto, parto e pós-parto: 

I. com o escopo de garantir a plena informação dos cidadãos usuários do SUS na forma determinada na Lei 12.895/2013, adote as 
medidas administrativas necessárias para assegurar a divulgação do direito da gestante a acompanhante de sua livre escolha, independentemente do 
gênero, em partos naturais e em partos cirúrgicos, devendo o serviço de saúde adotar as medidas necessárias à garantia da intimidade das parturientes e 
à profilaxia de infecção hospitalar, ressalvados os casos concretos em que haja qualquer outra restrição técnica em benefício da saúde da parturiente e do 
bebê; 

II. o material de informação deve ser fixado nas dependências da unidade hospitalar, em local visível, nos setores com acesso dos 
usuários do SUS, inclusive nas proximidades das salas de parto; 
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III. toda e qualquer restrição ao direito da parturiente de se ver acompanhada por uma pessoa de sua escolha, deve ser justificada à 
paciente e sua família por escrito, em termos claros, objetivos e acessíveis, devendo haver registro no respectivo prontuário dos motivos que impediram 
o acesso do acompanhante à sala de cirurgia ou a qualquer outro espaço destinado ao trabalho de parto. 

  Fixa-se o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para apresentação de informações a este órgão 
ministerial relativas às medidas já adotadas com vistas à garantia da informação à parturiente ou apresentação de cronograma para o seu cumprimento. 

A presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências indicadas pelo Ministério Público 
Federal e poderá provocar a adoção das medida judiciais cabíveis caso caracterizada hipótese de violação aos dispositivos legais e constitucionais que 
vinculam a Administração Pública. 

 
BRUNO COSTA MAGALHÃES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 988| 

PORTARIA Nº 29, DE 17 DE MARÇO DE 2015  
 

Ref.: 1.23.007.000014/2015-06. Espécie a ser convertida: INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; e 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n.º 1.23.007.000014/2015-06 foi instaurada para apurar infração ambiental praticada, em 
tese, por Sidnei Hoffmann, no município de Tailândia/PA, que teria em depósito 75 metros de carvão sem licença outorgada pelo órgão ambiental 
competente. 

 CONSIDERANDO a necessidade de ultimação de diligências úteis ao deslinde do caso em análise. 
Resolve converter o procedimento em epígrafe em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (art. 6º da Resolução nº 87/2010, do 

CSMPF), inclusive com a publicação no e-DMPF, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87/2010, do CSMPF. 
 

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 86| 
PORTARIA Nº 463, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 

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

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

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 
preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 
o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerando o recebimento dos autos da Notícia de Fato nº 001610-116/2013, indicando suposta prática de bitributação na cobrança 
de ICMS, COFINS E CIP, embutidas em faturas de energia elétrica pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (biênio 2010-2011); 

Considerando que se vislumbra possível prática lesiva aos direitos de diversos consumidores que podem se encontrar na mesma 
situação; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto a averiguação dos fatos narrados na referida representação, 
bem como adotar eventuais providências diante da situação. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, que seja oficiado à CELPA, solicitando que informe as razões de sua conduta e à ANEEL e o PROCON para que informem 

se existe registro de outras reclamações análogas em face da mesma empresa. 
Determino, ainda, que seja remetido essas peças de informação ao Núcleo Pericial – NUPER/PRPA, para emissão de parecer técnico 

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1865| 

PORTARIA Nº 26, DE 16 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a execução das obras do Convênio EP n. 528/08 (SIAFI 

n. 650689), firmando entre a FUNASA e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Piancó para a reconstrução e restauração de 
melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas em 711 unidades distribuídas entre os municípios de Aguiar, Conceição, Coremas, Ibiara, 
Igaracy, Itaporanga, Nova Olinda, Pedra Branca, Piancó e Santana dos Garrotes.   

Converta-se o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.003.000160/2014-45 EM INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte 
objeto: “investigar irregularidades na execução do Convênio EP n. 528/08 (SIAFI n. 650689), firmando entre a FUNASA e o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região do Vale do Piancó para a reconstrução e restauração de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas nos municípios 
de Aguiar, Conceição, Coremas, Ibiara, Igaracy, Itaporanga, Nova Olinda, Pedra Branca, Piancó e Santana dos Garrotes” e com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 
dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

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

 
  TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1859| 
PORTARIA Nº 28, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando a Notícia de Fato instaurada a partir da representação realizada por Ricardo Rangel Pinto, em face do gestor 

municipal, Audiberg Alves de Carvalho, relatando possíveis irregularidades no âmbito da Licitação n. 057/2014, promovida pelo Município de 
Itaporanga, cujo objeto consistiu na aquisição parcelada de material hospitalar destinado à rede pública; 

Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.002.000019/2015-33 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 
na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

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

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1877| 
PORTARIA Nº 29, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o Procedimento Preparatório instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades no procedimento licitatório, na 

aplicação de recursos e na execução do Convênio nº TC PAC 1292/2003, firmado pelo Município de São João do Rio do Peixe com o Ministério da 
Saúde, por intermédio da FUNASA, cuja finalidade consiste em ações de saneamento básico. 

Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000230/2014-75 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 
expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

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

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1826| 
PORTARIA Nº 30, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
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; 
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b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando a Notícia de Fato instaurada a fim de apurar possíveis irregularidades no âmbito da licitação n. 017/2013, que tem 

como objeto a conclusão/recuperação de quadra esportiva localizada na Escola Luiz de Caldas Sobrinho, Zona Rural, Sítio Pitombeira, Piancó/PB; 
Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.002.000020/2015-68 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

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

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1827| 
PORTARIA Nº 31, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando Notícia de Fato instaurada a partir de Termo de declaração de Themistoclys Marinho Barreto e outros, relatando 

possível ilegalidade na inscrição de pessoa não vinculada à Prefeitura de Catolé do Rocha-PB em congresso de citologia; 
Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.002.000042/2015-28 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

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

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1872| 
PORTARIA Nº 32, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando a Notícia de Fato instaurada a fim de apurar possíveis irregularidades no âmbito da dispensa de licitação n. 004/2014, 

que tem como objeto a conclusão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, Município de Piancó/PB; 
Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.002.000026/2015-35 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

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

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1761| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Inquérito Civil n. 1.24.002.000044/2015-17.Assunto: Recomenda ao Município 
de Bernardino Batista a paralisação completa das obras de execução do Convênio 
EP n. 0556/08 (SIAFI n. 650409), firmado com a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA para a execução de melhorias habitacionais para controle da doença de 
chagas, bem como a suspensão dos pagamentos realizados à empresa São Bento 
Construções e Serviços LTDA. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do órgão de execução oficiante na Procuradoria da República em Sousa – 
PB, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, no art. 6º, 
inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93 e, ainda, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
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do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, 
caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO as irregularidades verificadas nos autos do Inquérito Civil n. 1.24.002.000044/2015-17, relativamente à execução 
do Convênio EP n. 0556/08 (SIAFI n. 650409), firmado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA para a execução de melhorias habitacionais para 
controle da doença de chagas; 

CONSIDERANDO que a empresa São Bento Construções e Serviços LTDA (CNPJ n. 09.356.377/0001-52), sediada em São José de 
Piranhas, administrada por Damião Cavalcanti dos Santos (CPF n. 804.957.884-49), venceu a Tomada de Preços n. 05/2010; 

 CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal requisitou vistoria técnica especial nas obras do Convênio EP n. 0556/08 
(SIAFI n. 650409), especificamente sobre os relatórios de fiscalização produzidos pelo Ministério Público Federal e pela Câmara de Vereadores de 
Bernardino Batista; 

RESOLVE 
Encaminhar a presente RECOMENDAÇÃO ao Município de Bernardino Batista – PB, na pessoa seu Prefeito Municipal, para que:  
a) paralise completamente as obras de execução do Convênio EP n. 0556/08 (SIAFI n. 650409), firmado com a Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA para a execução de melhorias habitacionais para controle da doença de chagas, até vistoria técnica especial requisitada pelo 
Ministério Público Federal à FUNASA; 

b) abstenha-se de proceder qualquer pagamento à empresa São Bento Construções e Serviços LTDA, até vistoria técnica especial 
requisitada pelo Ministério Público Federal à FUNASA. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seu destinatário como pessoalmente 
ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo outras 
iniciativas com relação aos agentes supra mencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no 
objeto.  

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 10 (dez) dias para informar o acatamento da presente recomendação e as medidas 
adotadas para seu cumprimento.  

Dê-se ciência da expedição da presente Recomendação: 1. ao Ministério Público do Estado da Paraíba na Promotoria de Justiça com 
atribuição sobre o Município de Bernardino Batista; 2. à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; e 3. à Câmara de Vereadores do Município de 
Bernardino Batista.  

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1769| 
RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 23 DE JANEIRO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000126/2014-81. Destinatário: 
Universidade Federal de Campina Grande. Objeto: Providências a serem adotadas 
para que a entidade tenha acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradoria da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada e adotada no dia 10 de dezembro de 1948, por força 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, e a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas estabelecem como princípios constitucionais o respeito à igualdade e à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que numa sociedade democrática, que vise ao efetivo respeito aos seus mais sérios valores, a defesa dos indivíduos 
deve ser feita em sua plenitude, por força da dignidade ínsita à pessoa humana, e em decorrência dos princípios jurídicos da igualdade, justiça social e 
bem-estar;  

Considerando que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a” da Lei 7.853/89 estabelece que “ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário 
e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e 
vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte”; 

Considerando que a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação; 

Considerando que o artigo 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei 10.098/2000 dispõe que “a construção, ampliação ou 
reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: (...) 
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II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; 
e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser 
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

Considerando que os desníveis das áreas de circulação internas ou externas das edificações de uso público deverão ser transpostos 
por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 20); 

Considerando que o artigo 22 estabelece normas a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos 
sanitários das edificações de uso público, prevendo que, no caso de construção desses prédios, os sanitários serão distribuídos na razão de, no mínimo, 
uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT (parágrafo primeiro); 

Considerando que o parágrafo segundo do artigo 22 estabelece que os prédios de uso público já existentes terão o prazo de trinta 
meses, a contar de 03.12.2004, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que o artigo 25 prevê que “nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, 
ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora 
de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou a elevador, 
de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT”; 

Considerando que é obrigatória a existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 26); 

Considerando que as escolas e instituições de ensino superior deverão adequar seus recursos físicos para atender às peculiaridades da 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, garantindo-lhes acessibilidade às instalações e ao ambiente de estudo, conforme o disposto 
nos artigos 24 a 28 do Decreto n. 3.298/99, que regulamenta a Lei n. 7.853/89, bem como no artigo 24 do Decreto n. 5.296/04, que regulamenta as Leis 
10.048/00 e 10.098/00; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República procedimento extrajudicial em epígrafe, cujo objeto é apurar 
irregularidades referentes ao atendimento das condições de acessibilidade em relação às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
nos imóveis de maior trânsito e importância para população, no município de Sousa/PB. 

Considerando a elaboração de laudo de vistoria no imóvel de acordo com a NRB 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA. 

Considerando que de acordo com o relatório de fiscalização realizada no dia 27/11/2014 ficou constatado: 
Portas dos WC's com largura inferior ao normatizado;  
Sanitários com altura de 0,90m, quando a norma especifica altura máxima de 0,80m; 
Torneiras que não possuem acionamento por alavanca, célula fotoelétrica ou formas equivalentes; 
Do nível do piso da circulação para o do piso da Direção do campus, existe um degrau com 0,11m, sem que exista uma rampa; 
Porta de acesso à biblioteca com largura de apenas 0,76m, sendo que a NBR determina no mínimo 0,80m; 
Rampas de acesso à biblioteca e ao auditório sem corrimão lateral; 
Porta dos boxes destinados a portadores de necessidades especiais, sem puxadores; 
Nível do piso da Coordenação de Cursos de 0,80m acima do nível do piso da circulação, sem existência de rampa; 
Não há sinalização visual direcionada aos portadores de necessidades especiais; 
Existe estacionamento privativo, porém não há vaga reservada para portadores de necessidades especiais.  
Considerando todo o exposto e as demais leis que preveem a obrigação de os prédios públicos e privados de uso coletivo estarem 

devidamente adaptados para possibilitar o acesso aos portadores de deficiência física e mobilidade reduzida; 
RECOMENDA à Universidade Federal de Campina Grande- UFCG: 
Que adote as providências necessárias para o saneamento das irregularidades apresentadas a fim de que se torne efetiva a execução 

de normas que garantam a funcionalidade das edificações, permitindo assim, o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la. Caso o beneficiário a acate, deve ser encaminhado no mesmo prazo o cronograma para a realização dos reparos necessários. 
Ademais, o Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1767| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000126/2014-81.Destinatário: Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnológica da Paraíba – IFPB (Campus Sousa). 
Objeto: Providências a serem adotadas para que a entidade tenha acessibilidade 
para pessoas com deficiência. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradoria da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 
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Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada e adotada no dia 10 de dezembro de 1948, por força 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, e a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas estabelecem como princípios constitucionais o respeito à igualdade e à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que numa sociedade democrática, que vise ao efetivo respeito aos seus mais sérios valores, a defesa dos indivíduos 
deve ser feita em sua plenitude, por força da dignidade ínsita à pessoa humana, e em decorrência dos princípios jurídicos da igualdade, justiça social e 
bem-estar;  

Considerando que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a” da Lei 7.853/89 estabelece que “ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário 
e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e 
vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte”; 

Considerando que a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação; 

Considerando que o artigo 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei 10.098/2000 dispõe que “a construção, ampliação ou 
reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: (...) 
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; 
e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser 
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

Considerando que os desníveis das áreas de circulação internas ou externas das edificações de uso público deverão ser transpostos 
por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 20); 

Considerando que o artigo 22 estabelece normas a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos 
sanitários das edificações de uso público, prevendo que, no caso de construção desses prédios, os sanitários serão distribuídos na razão de, no mínimo, 
uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT (parágrafo primeiro); 

Considerando que o parágrafo segundo do artigo 22 estabelece que os prédios de uso público já existentes terão o prazo de trinta 
meses, a contar de 03.12.2004, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que o artigo 25 prevê que “nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, 
ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora 
de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou a elevador, 
de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT”; 

Considerando que é obrigatória a existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 26); 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República procedimento extrajudicial em epígrafe, cujo objeto é apurar 
irregularidades referentes ao atendimento das condições de acessibilidade em relação às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
nos imóveis de maior trânsito e importância para população, no município de Sousa/PB. 

Considerando a elaboração de laudo de vistoria no imóvel de acordo com a NRB 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA. 

Considerando que de acordo com o relatório de fiscalização realizada no dia 27/11/2014 ficou constatado: 
Rampa de acesso ao Auditório com inclinação de 34%, sendo que a NBR estabelece a inclinação máxima de 10%;  
Porta dos WC's com largura inferior ao normatizado; 
Lavatórios com altura de 0,90m, quando a norma especifica altuta máxima de 0,80m; 
Torneiras não possuem acionamento por alavanca, célula fotoelétrica ou formas equivalentes; 
Box com dimensões (1,44 x 1,38) desobedecendo a norma que estabelece dimensões (1,70 x 1,50); 
Inclinação das rampas acima do permitido pela norma NBR 9050; 
Rampas externas e internas sem corrimão leteral; 
Porta dos boxes destinados a portadores de necessidades especiais sem puxadores; 
Boxes destinados a portadores de necessidades especiais sem barras laterais para transferência; 
Acesso a algumas salas de aula com batentes; 
Não há sinalização visual direcionada aos portadores de necessidades especiais; 
Existe estacionamento privativo, porém não há vaga reservada para portadores de necessidades especiais. 
Considerando todo o exposto e as demais leis que preveem a obrigação de os prédios públicos e privados de uso coletivo estarem 

devidamente adaptados para possibilitar o acesso aos portadores de deficiência física e mobilidade reduzida; 
RECOMENDA ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica da Paraíba – IFPB (Campus Sousa): 
Que adote as providências necessárias para o saneamento das irregularidades apresentadas a fim de que se torne efetiva a execução 

de normas que garantam a funcionalidade das edificações, permitindo assim, o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
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Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-
la. Caso o beneficiário a acate, deve ser encaminhado no mesmo prazo o cronograma para a realização dos reparos necessários. 

Ademais, o Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 
providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1766| 
RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000126/2014-81. Destinatário: Advocacia 
Geral da União (Sousa). Objeto: Providências a serem adotadas para que a 
entidade tenha acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradoria da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada e adotada no dia 10 de dezembro de 1948, por força 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, e a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas estabelecem como princípios constitucionais o respeito à igualdade e à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que numa sociedade democrática, que vise ao efetivo respeito aos seus mais sérios valores, a defesa dos indivíduos 
deve ser feita em sua plenitude, por força da dignidade ínsita à pessoa humana, e em decorrência dos princípios jurídicos da igualdade, justiça social e 
bem-estar;  

Considerando que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a” da Lei 7.853/89 estabelece que “ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário 
e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e 
vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte”; 

Considerando que a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação; 

Considerando que o artigo 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei 10.098/2000 dispõe que “a construção, ampliação ou 
reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: (...) 
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; 
e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser 
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

Considerando que os desníveis das áreas de circulação internas ou externas das edificações de uso público deverão ser transpostos 
por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 20); 

Considerando que o artigo 22 estabelece normas a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos 
sanitários das edificações de uso público, prevendo que, no caso de construção desses prédios, os sanitários serão distribuídos na razão de, no mínimo, 
uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT (parágrafo primeiro); 

Considerando que o parágrafo segundo do artigo 22 estabelece que os prédios de uso público já existentes terão o prazo de trinta 
meses, a contar de 03.12.2004, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que o artigo 25 prevê que “nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, 
ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora 
de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou a elevador, 
de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT”; 

Considerando que é obrigatória a existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 26); 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República procedimento extrajudicial em epígrafe, cujo objeto é apurar 
irregularidades referentes ao atendimento das condições de acessibilidade em relação às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
nos imóveis de maior trânsito e importância para população, no município de Sousa/PB. 

Considerando a elaboração de laudo de vistoria no imóvel de acordo com a NRB 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA. 
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Considerando que de acordo com o relatório de fiscalização realizada no dia 27/11/2014 ficou constatado: 
A rampa do acesso principal não possui corrimão lateral. A inclinação dessa rampa é de 20%, enquanto a norma determina uma 

inclinação máxima de 10%;  
Não há rampa de acesso ao setor de atendimento ao público; 
Dimensões do box (1,50 x 1,22), sendo inferiores ao que determina a NBR (1,70 x 1,50); 
Box sem barras laterais de apoio e transferência; 
Porta do box com largura de apenas 0,57m, enquanto a norma determina 0,80m; 
Não há sinalização visual direcionada aos portadores de necessidades especiais; 
Não existe estacionamento privativo. Consequentemente, não há vaga reservada para portadores de necessidades especiais; 
Considerando todo o exposto e as demais leis que preveem a obrigação de os prédios públicos e privados de uso coletivo estarem 

devidamente adaptados para possibilitar o acesso aos portadores de deficiência física e mobilidade reduzida; 
RECOMENDA à Advocacia Geral da União (Sousa): 
Que adote as providências necessárias para o saneamento das irregularidades apresentadas a fim de que se torne efetiva a execução 

de normas que garantam a funcionalidade das edificações, permitindo assim, o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la. Caso o beneficiário a acate, deve ser encaminhado no mesmo prazo o cronograma para a realização dos reparos necessários. 
Ademais, o Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1765| 
RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000126/2014-81. Destinatário: Instituto 
Nacional do Seguro Social -INSS (Sousa). Objeto: Providências a serem adotadas 
para que a entidade tenha acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradoria da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada e adotada no dia 10 de dezembro de 1948, por força 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, e a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas estabelecem como princípios constitucionais o respeito à igualdade e à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que numa sociedade democrática, que vise ao efetivo respeito aos seus mais sérios valores, a defesa dos indivíduos 
deve ser feita em sua plenitude, por força da dignidade ínsita à pessoa humana, e em decorrência dos princípios jurídicos da igualdade, justiça social e 
bem-estar;  

Considerando que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a” da Lei 7.853/89 estabelece que “ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário 
e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e 
vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte”; 

Considerando que a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação; 

Considerando que o artigo 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei 10.098/2000 dispõe que “a construção, ampliação ou 
reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: (...) 
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; 
e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser 
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

Considerando que os desníveis das áreas de circulação internas ou externas das edificações de uso público deverão ser transpostos 
por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 20); 

Considerando que o artigo 22 estabelece normas a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos 
sanitários das edificações de uso público, prevendo que, no caso de construção desses prédios, os sanitários serão distribuídos na razão de, no mínimo, 
uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT (parágrafo primeiro); 
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Considerando que o parágrafo segundo do artigo 22 estabelece que os prédios de uso público já existentes terão o prazo de trinta 
meses, a contar de 03.12.2004, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que o artigo 25 prevê que “nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, 
ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora 
de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou a elevador, 
de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT”; 

Considerando que é obrigatória a existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 26); 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República procedimento extrajudicial em epígrafe, cujo objeto é apurar 
irregularidades referentes ao atendimento das condições de acessibilidade em relação às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
nos imóveis de maior trânsito e importância para população, no município de Sousa/PB. 

Considerando a elaboração de laudo de vistoria no imóvel de acordo com a NRB 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA. 

Considerando que de acordo com o relatório de fiscalização realizada no dia 27/11/2014 ficou constatado: 
A rampa do acesso principal não possui corrimão lateral;  
Em um dos boxes destinados a portadores de necessidades especiais falta uma das barras laterais; 
Os lavatórios estão a uma altura superior ao normatizado. Pela norma a altura não pode ser superior a 0,80m, sendo que os dessa 

edificação estão com altura de 0,84m; 
As torneiras não possuem acionamento por alavanca, célula fotoelétrica ou formas equivalentes; 
Não há sinalização visual direcionada aos portadores de necessidades especiais; 
Não existe estacionamento privativo. Consequentemente, não há vaga reservada para portadores de necessidades especiais; 
Considerando todo o exposto e as demais leis que preveem a obrigação de os prédios públicos e privados de uso coletivo estarem 

devidamente adaptados para possibilitar o acesso aos portadores de deficiência física e mobilidade reduzida; 
RECOMENDA ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Sousa): 
Que adote as providências necessárias para o saneamento das irregularidades apresentadas a fim de que se torne efetiva a execução 

de normas que garantam a funcionalidade das edificações, permitindo assim, o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la. Caso o beneficiário a acate, deve ser encaminhado no mesmo prazo o cronograma para a realização dos reparos necessários. 
Ademais, o Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1764| 
RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000126/2014-81. Destinatário: Receita 
Federal do Brasil (Sousa). Objeto: Providências a serem adotadas para que a 
entidade tenha acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradoria da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada e adotada no dia 10 de dezembro de 1948, por força 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, e a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas estabelecem como princípios constitucionais o respeito à igualdade e à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que numa sociedade democrática, que vise ao efetivo respeito aos seus mais sérios valores, a defesa dos indivíduos 
deve ser feita em sua plenitude, por força da dignidade ínsita à pessoa humana, e em decorrência dos princípios jurídicos da igualdade, justiça social e 
bem-estar;  

Considerando que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a” da Lei 7.853/89 estabelece que “ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 
à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário 
e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e 
vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte”; 

Considerando que a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação; 

Considerando que o artigo 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei 10.098/2000 dispõe que “a construção, ampliação ou 
reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
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portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: (...) 
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; 
e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser 
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

Considerando que os desníveis das áreas de circulação internas ou externas das edificações de uso público deverão ser transpostos 
por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 20); 

Considerando que o artigo 22 estabelece normas a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos 
sanitários das edificações de uso público, prevendo que, no caso de construção desses prédios, os sanitários serão distribuídos na razão de, no mínimo, 
uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT (parágrafo primeiro); 

Considerando que o parágrafo segundo do artigo 22 estabelece que os prédios de uso público já existentes terão o prazo de trinta 
meses, a contar de 03.12.2004, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

Considerando que o artigo 25 prevê que “nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, 
ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora 
de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou a elevador, 
de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT”; 

Considerando que é obrigatória a existência, nas edificações de uso coletivo, de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo 26); 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República procedimento extrajudicial em epígrafe, cujo objeto é apurar 
irregularidades referentes ao atendimento das condições de acessibilidade em relação às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
nos imóveis de maior trânsito e importância para população, no município de Sousa/PB. 

Considerando a elaboração de laudo de vistoria no imóvel de acordo com a NRB 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA. 

Considerando que de acordo com o relatório de fiscalização realizada no dia 27/11/2014 ficou constatado: 
A rampa do acesso principal não possui corrimão lateral;  
Os WC's possuem portas com largura inferior ao permitido pela norma, ou seja, portas com largura de 0,75m, quando a NBR 

especifica largura mínima de 0,80m; 
Os lavatórios também estão a uma altura superior ao normatizado. Pela norma a altura não pode ser superior a 0,80m, sendo que os 

dessa edificação estão com altura de 0,90m; 
Os boxes destinados a portadores de necessidades especiais não possuem barras laterais; 
As torneiras não possuem acionamento por alavanca, célula fotoelétrica ou formas equivalentes; 
As portas dos boxes destinados a deficientes abrem para dentro, indo de encontro a norma, que recomenda abrirem para fora; 
Nas faces das portas não existem puxadores, conforme determina a NBR 9050; 
Não há sinalização visual direcionada aos portadores de necessidades especiais; 
Não existe estacionamento privativo. Consequentemente, não há vaga reservada para portadores de necessidades especiais; 
Considerando todo o exposto e as demais leis que preveem a obrigação de os prédios públicos e privados de uso coletivo estarem 

devidamente adaptados para possibilitar o acesso aos portadores de deficiência física e mobilidade reduzida; 
RECOMENDA à Receita Federal do Brasil (Sousa): 
Que adote as providências necessárias para o saneamento das irregularidades apresentadas a fim de que se torne efetiva a execução 

de normas que garantam a funcionalidade das edificações, permitindo assim, o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la. Caso o beneficiário a acate, deve ser encaminhado no mesmo prazo o cronograma para a realização dos reparos necessários. 
Ademais, o Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1753| 
RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE  27 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.24.002.000338/2013-87. Destinatário: Gerência Regional do 
Patrimônio da União. Objeto: Evitar que bens da União no município de Pombal 
sejam ocupados por terceiros, sem a devida autorização administrativa, 
notadamente na realização de festas. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 
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Considerando que é função do Ministério Público Federal promover a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da ordem 
urbanística e dos direitos difusos, quando relacionados ao Poder Público Federal; 

Considerando que historicamente, duas festas movimentam o Município de Pombal/PB, o Pombal Fest, que ocorre no mês de Julho, 
em comemoração ao aniversário da cidade, em formato de carnaval fora de época, e a Festa do Rosário, que ocorre em outubro. 

Considerando que nessas ocasiões, não raramente, são utilizados bens públicos para a relização dos eventos, imperioso que os órgãos 
responsáveis exerçam fiscalização a fim de evitar a utilização indevida de bens de propriedade da União. 

Considerando a constatação de que, por pelo menos três vezes, o Município de Pombal não expediu autorização para realização do 
evento “Pombal Fest”, e por isso não sabe precisar se a festa ocorreu nem tampouco o local de realização. 

 Considerando que quando tratamos do chamado “uso anormal” de bem público, como no caso em questão – fechamento de área para 
realização de festas -, necessária se tornará a autorização estatal para que o uso seja considerado legítimo, sendo imprescindível que os interessados 
obtenham o consentimento da repartição pública competente. 

Considerando que o ato é discricionário e precário, os critérios de deferimento ou não do pedido de uso são exclusivamente 
administrativos, calcados na conveniência e na oportunidade da Administração. 

Considerando que a Secretaria do Patrimônio da União, por meio da Gerência Regional do Patrimônio da União, ligada ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, é o órgão legalmente imbuído de administrar, fiscalizar e outorgar a utilização, nos regimes e condições permitidos 
em lei, dos imóveis da União.  

RECOMENDA: 
 Que adote as providências cabíveis visando evitar que bens da União no município de Pombal/PB sejam ocupados por terceiros, sem 

a devida autorização administrativa, notadamente na realização de festas de grande vulto no referido município. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la, informando as providências que porventura já tenham sido adotadas. 
O Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1755| 
RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.24.002.000338/2013-87. Destinatário: Polícia Rodoviária 
Federal – BR 230. Objeto: Evitar que bens da União no município de Pombal 
sejam ocupados por terceiros, sem a devida autorização administrativa, 
notadamente na realização de festas. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que é função do Ministério Público Federal promover a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da ordem 
urbanística e dos direitos difusos, quando relacionados ao Poder Público Federal; 

Considerando que historicamente, duas festas movimentam o Município de Pombal/PB, o Pombal Fest, que ocorre no mês de Julho, 
em comemoração ao aniversário da cidade, em formato de carnaval fora de época, e a Festa do Rosário, que ocorre em outubro. 

Considerando que nessas ocasiões, não raramente, são utilizados bens públicos para a relização dos eventos, imperioso que os órgãos 
responsáveis exerçam fiscalização a fim de evitar a utilização indevida de bens de propriedade da União. 

Considerando a constatação de que, por pelo menos três vezes, o Município de Pombal não expediu autorização para realização do 
evento “Pombal Fest”, e por isso não sabe precisar se a festa ocorreu nem tampouco o local de realização. 

 Considerando que quando tratamos do chamado “uso anormal” de bem público, como no caso em questão – fechamento de área para 
realização de festas -, necessária se tornará a autorização estatal para que o uso seja considerado legítimo, sendo imprescindível que os interessados 
obtenham o consentimento da repartiçaõ pública competente. 

Considerando que o ato é discricionário e precário, os critérios de deferimento ou não do pedido de uso são exclusivamente 
administrativos, calcados na conveniência e na oportunidade da Administração. 

Considerando que é missão da Polícia Rodoviária Federal garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de 
interesse da União, bem como o exposto pelo art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro: “Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a 
livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via.” 

RECOMENDA: 
 Que adote as providências cabíveis visando evitar que bens da União no município de Pombal/PB sejam ocupados por terceiros, sem 

a devida autorização administrativa, notadamente na realização de festas de grande vulto no referido município. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la, informando as providências que porventura já tenham sido adotadas. 
O Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
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cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1756| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.24.002.000338/2013-87. Destinatário: DNIT – BR 230. 
Objeto: Evitar que bens da União no município de Pombal sejam ocupados por 
terceiros, sem a devida autorização administrativa, notadamente na realização de 
festas. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República no Município de Sousa/PB, cuja representante abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as conferidas pelo art. 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
e pelo art. 5º, inciso IV, e art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União), 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (Lei Complementar n° 75/93, art. 6°, XX); 

Considerando que é função do Ministério Público Federal promover a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da ordem 
urbanística e dos direitos difusos, quando relacionados ao Poder Público Federal; 

Considerando que historicamente, duas festas movimentam o Município de Pombal/PB, o Pombal Fest, que ocorre no mês de Julho, 
em comemoração ao aniversário da cidade, em formato de carnaval fora de época, e a Festa do Rosário, que ocorre em outubro. 

Considerando que nessas ocasiões, não raramente, são utilizados bens públicos para a relização dos eventos, imperioso que os órgãos 
responsáveis exerçam fiscalização a fim de evitar a utilização indevida de bens de propriedade da União. 

Considerando a constatação de que, por pelo menos três vezes, o Município de Pombal não expediu autorização para realização do 
evento “Pombal Fest”, e por isso não sabe precisar se a festa ocorreu nem tampouco o local de realização. 

 Considerando que quando tratamos do chamado “uso anormal” de bem público, como no caso em questão – fechamento de área para 
realização de festas -, necessária se tornará a autorização estatal para que o uso seja considerado legítimo, sendo imprescindível que os interessados 
obtenham o consentimento da repartição pública competente. 

Considerando que o ato é discricionário e precário, os critérios de deferimento ou não do pedido de uso são exclusivamente 
administrativos, calcados na conveniência e na oportunidade da Administração. 

Considerando o exposto pelo art. 95 c/c art. 21, IX do Código de Trânsito Brasileiro: “Nenhuma obra ou evento que possa perturbar 
ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de 
trânsito com circunscrição sobre a via.” - “Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição: IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas 
nele previstas;  

RECOMENDA: 
 Que adote as providências cabíveis visando evitar que bens da União no município de Pombal/PB sejam ocupados por terceiros, sem 

a devida autorização administrativa, notadamente na realização de festas de grande vulto no referido município. 
Assinala-se o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da presente recomendação, para que manifeste interesse em acatá-

la, informando as providências que porventura já tenham sido adotadas. 
O Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes, podendo esses, ainda, virem a ser responsabilizados por eventuais danos materiais 
e/ou morais suportados pela Administração Pública e pela coletividade. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 9610| 

PORTARIA Nº 116, DE 12 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
b) considerando o disposto nas Resoluções nº 13/2006, nº 23/2007 e nº 63/2010, todas do Conselho Nacional do Ministério Público; 
c) considerando que o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.25.000.001379/2014-54 insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal; 
d) considerando o decurso de mais de 180 (cento e oitenta) dias desde a instauração do referido procedimento preparatório e da 

necessidade do prosseguimento de diligências; 
Determino a autuação da presente portaria e do procedimento preparatório que o acompanha como inquérito civil. 
E, após os registros de praxe, determino a publicação e comunicação desta 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. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 9620| 

PORTARIA Nº 117, DE 12 DE MARÇO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
b) considerando o disposto nas Resoluções nº 13/2006, nº 23/2007 e nº 63/2010, todas do Conselho Nacional do Ministério Público; 
c) considerando que o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.25.000.002763/2014-74 insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal; 
d) considerando o decurso de mais de 180 (cento e oitenta) dias desde a instauração do referido procedimento preparatório e da 

necessidade do prosseguimento de diligências; 
Determino a autuação da presente portaria e do procedimento preparatório que o acompanha como inquérito civil. 
E, após os registros de praxe, determino a publicação e comunicação desta 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. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 9529| 
PORTARIA Nº 118, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
b) considerando o disposto nas Resoluções nº 13/2006, nº 23/2007 e nº 63/2010, todas do Conselho Nacional do Ministério Público; 
c) considerando que o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.25.000.001782/2014-83 insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal; 
d) considerando o decurso de mais de 180 (cento e oitenta) dias desde a instauração do referido procedimento preparatório e da 

necessidade do prosseguimento de diligências; 
Determino a autuação da presente portaria e do procedimento preparatório que o acompanha como inquérito civil. 
E, após os registros de praxe, determino a publicação e comunicação desta 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. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 11600| 
PORTARIA Nº 17, DE 10 DE MARÇO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002437/2014-20. 
EMENTA:PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS.  CONVERSÃO EM 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 5ª CCR. (Portaria de Conversão de PP em ICP). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 
n.° 75, de 20 de maio de 1993, e; 

Considerando que o Procedimento Preparatório foi instaurado para apurar irregularidades envolvendo pessoas supostamente ligadas 
à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Aliança, bem como ao BNB, para desvio de verba pública que seria destinada à aquisição de merenda escolar, 
material didático e à contratação de transporte escolar. 

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

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de outros 
direitos e interesses sociais e difusos; 

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

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

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das investigações, 
com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter o procedimento preparatório nº 1.26.000.002437/2014-20 em Inquérito Civil, determinando:  
 1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil: Apurar irregularidades envolvendo pessoas supostamente ligadas à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Aliança, bem como ao BNB, 
para desvio de verba pública que seria destinada à aquisição de merenda escolar, material didático e à contratação de transporte escolar. 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Nathália Coimbra de Vasconcelos, matrícula 23457, ocupante 
do cargo de técnica administrativa nesta PRPE, nos termos do art. 4O da Resolução no 23/2007 – CNPM e art. 5o da Resolução no 87/2006 do CSMPF, 
para funcionar como Secretária;  
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3) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

4) Comunique-se à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 do CSMPF, 
solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, Resolução no 87 
– CSMPF). 

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

Cumpra-se. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES SCHIMMELPFENG 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1447| 
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO Nº 23, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Ref.: I.C. Nº 1.26.003.000099/2011-19 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado nesta Procuradoria da República objetivando apurar irregularidades constatadas no Relatório 
de Fiscalização no 217825 da CGU referentes ao Termo de Parceria no 13.00004.00/2005 (SIAFI no 523868), celebrado entre o Ministério da Ciência e 
Tecnologia e o Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó, especialmente no que concerne a implantação do projeto de tecnologia 
social de processamento de mandioca no município de Carnaíba. 

Ocorre que, para a cabal elucidação dos fatos que deram azo à instauração do presente feito, é necessária a continuação de diligências 
complementares com vistas à obtenção de documentos e/ou informações aptas a ensejar algumas das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis no caso 
concreto. 

Sendo assim, em obediência ao que dispõe o art. 15, da Resolução CSMPF nº 87/2006, com a redação conferida pela Resolução 
CSMPF nº 106/2010, determino a prorrogação do presente Inquérito Civil por mais 01 (um) ano, a contar desta data. 

Proceda-se à imediata comunicação da presente prorrogação à 5ª CCR, bem como a inserção deste ato no portal eletrônico que a 
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de computadores (art. 15, § 1º e art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF 
87/2006). 

Após o registro no sistema informatizado, tendo em conta a resposta da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
por meio do Ofício nº 381/2013/SEXEC-MCTI acostada na fl. 163, que estimou o prazo de 10 de dezembro de 2014 para emissão do Parecer Final sobre 
do Termo de Parceria, determino a realização das seguintes providências: 

a) Oficie-se à Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a fim de que encaminhe a esta Procuradoria o 
Relatório Final de Avaliação do Termo de Parceria nº 13.00004.00/2005, informando se as irregularidades apontadas no relatório da CGU foram 
devidamente sanadas. Acoste-se cópia do Ofício 381. Prazo: 10 (dez) dias úteis. 

Prazo: 10 (dez) dias úteis. 
Cumpra-se. 
 

MANOEL ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 933| 
PORTARIA Nº 12, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Instaura Procedimento Preparatório. 
 

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 cópia do Inquérito Policial n.º 020/2014-SR/DPF/PI instaurado para apurar possível omissão no dever de prestar 
contas da aplicação de recursos federais obtidos pela Prefeitura Municipal de Sebastião Leal para execução do Programa “Caminho na Escola” (Convênio 
n.º 657.868/2009-FNDE – SIAFI n.º 655.524), cujo escopo consistiu na aquisição de um ônibus escolar zero quilômetro; 

CONSIDERANDO que o mencionado Inquérito Policial, também apura possível responsabilização penal do ex-gestor do Município 
de Sebastião Leal/PI, JOSÉ JECONIAS SOARES DE ARAÚJO, diante de prática do ilicito do artigo 1º, inciso VII, do Decreto-Lei n.º 201/67, além da 
busca de provas da possível prática, também, do crime de responsabilidade previsto no inciso I, daquele mesmo artigo e diploma legal mencionados. 

CONSIDERANDO a necessidade de se colherem maiores elementos sobre os fatos apontados; 
RESOLVE: 
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Instaurar Procedimento Preparatório, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico tomar as 
medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 2949 | 
PORTARIA Nº 87, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 

Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001501/2014-18 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República no Estado do Piauí 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 que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 
destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. 1º da Resolução CSMPF nº 87/2006;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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 46, de 01.01.2012, a qual edita as regras relativas à distribuição e tramitação das peças 
informativas, procedimentos administrativos, inquéritos civis públicos, procedimentos investigatórios criminais, inquéritos policiais e processos judiciais 
no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Técnico nº 03/2013 da Secretaria de Acompanhamento Documental e Processual – SADP;  
CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventual conduta irregular do servidor público federal, nos termos das informações 

encaminhadas pela Corregedoria da Receita Federal, relativas ao Processo Administrativo Disciplinar -PAD n.º 10380.000565/2014-27; 
CONSIDERANDO a necessidade de aguardar a conclusão do referido PAD, o qual ainda está em andamento; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para averiguar as responsabilidades cíveis, determinando que: 
1. Convertam-se os elementos de informação existentes no Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001501/2014-18 em Inquérito 

Civil Público; 
2. Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil Público à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para conhecimento e publicação - art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/06. 
 

MARCO TÚLIO LUSTOSA CAMINHA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1194| 

PORTARIA Nº 10, DE 11 DE MARÇO DE 2015 
 

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 os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000362/2014-70 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Serviço de Atendimento ao Cidadão na Internet. Manifestação 83693. Servidor público federal reclama sobre a chefia: 

sobrestamento de processos administrativos e ilegalidades. Lei nº 9.784/1999 e Resoluções da Universidade Federal Fluminense. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: Chefia do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências 

Sociais – GSO – UFF. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Luís Antônio Cardoso da Silva. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1170| 
PORTARIA Nº 11, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando 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 os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000352/2014-34 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Cópia de peças da Ação Civil Pública nº 2011.51.02.002548-4. Construção irregular de imóvel (Hotel Itaipu) na Praia de 

Itaipu/Niterói. Obrigação de fazer consistente na demolição do referido imóvel. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: Hotel Bar e Restaurante Itaipu LTDA. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal – MPF. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1169| 
PORTARIA Nº 12, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

 
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 os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000380/2014-51 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Manifestação nº 88976. Ref.: uso de imagem de formandos da Universidade Federal Fluminense por empresa contratada 

para organização da colação de grau sem licitação. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: Universidade Federal Fluminense. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Sigiloso. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1195| 
PORTARIA Nº 20, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
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 os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000345/2014-32 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Inquérito Civil nº 2014.00135778, encaminhado ao MPF pelo ofício PJTCCID N. IC 2014.00135778-999/14 do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói). Prática, em tese, de ato de 
improbidade administrativa em Maricá, envolvendo a adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania PRONASCI. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: Município de Maricá. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 15357 | 
PORTARIA Nº 84, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo assinado: 
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; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002251/2014-38, instaurado no Ministério Público Federal com o fim 
de apurar suposta prática de assédio moral no âmbito do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO;  

CONSIDERANDO as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002251/2014-38 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 
Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1)  Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2)  Comunique-se à d. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC; 
3)  Voltem-me conclusos. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 15489| 
PORTARIA Nº 85, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

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

conferidas pelo Art. 129, III da Constituição Federal de 1988, e: 
Considerando que é atribuição do Ministério Público zelar pela proteção do patrimônio histórico e cultura nacional, 

constitucionalmente tutelado pelo Art. 216, da Constituição Federal; 
 a) considerando o rol de atribuições elencadas nos Arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
 b) considerando a incumbência prevista no Art. 6º, VII, b, e Art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
 c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
 d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
 e) considerando os elementos constantes nos autos do Procedimento Preparatório PR/RJ nº 1.30.001.003879/2014-51, que objetiva 

acompanhar as medidas adotadas para proteger o sítio arqueológico descoberto no Centro Histórico do Rio de Janeiro, mais precisamente na Rua Primeiro 
de Março; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover a ampla apuração dos fatos. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo nº 1.30.001.00879/2014-51 como inquérito civil público. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª 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. 
 

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 15525| 
PORTARIA Nº 86, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

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

conferidas pelo Art. 129, III da Constituição Federal de 1988, e: 
Considerando que é atribuição do Ministério Público zelar pela proteção do patrimônio histórico e cultura nacional, 

constitucionalmente tutelado pelo Art. 216, da Constituição Federal; 
 a) considerando o rol de atribuições elencadas nos Arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
 b) considerando a incumbência prevista no Art. 6º, VII, b, e Art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
 c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
 d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
 e) considerando os elementos constantes nos autos do Procedimento Preparatório PR/RJ nº 1.30.001.004594/2014-37, que visa apurar 

possível poluição atmosférica nas proximidades da Praça Pio X, em razão da circulação de caminhões que realizam o desmonte do Elevado da Perimetral 
e das escavações do Mergulhão, sem a devida contenção da carga transportada; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover a ampla apuração dos fatos. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo nº 1.30.001.004594/2014-37 como inquérito civil público. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª 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. 
 

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 15606| 
PORTARIA Nº 87, DE 16 DE MARÇO 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003260/2014-46 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea “h”; 
inciso III, alínea “b”, inciso V, alíneas “a” e “b”; no artigo 6o, inciso VII, inciso XIV, alínea “f”; e no artigo 7o, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 
e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 
as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea “a” da Lei Complementar nº 
75/93); 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias 
à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público e os serviços 
de relevância pública; 

CONSIDERANDO os elementos contidos no Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003260/2014-46 instaurado para apurar notícia 
de funcionários terceirizados, que prestavam serviços no INTO, por intermediação da empresa Facility/Prol Central de Serviços Ltda, embora já afastados 
das atividades (assessor de contratos) no referido instituto, ainda constam da folha de pagamento da empresa em questão; 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a possível irregularidade acima 
indicada, bem como a responsabilidade pelo fato apontado. 

Destarte, determina ainda a adoção das seguintes providências: 
1) reiterar ofício de fl. 17; 
2) oficiar o Diretor do INTO para acusar o recebimento do ofício de fls. 05/06 e, em complementação, requisitar que informe o prazo 

de vigência do Contrato nº 034/2012 firmado com a empresa Facility Central de Serviços Ltda, bem como que encaminhe cópia do contrato em questão 
e cópia da relação mensal dos funcionários terceirizados que prestaram serviços no hospital na vigência do referido contrato; 

3) registrar a presente portaria; 
4) comunicar à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência e providências cabíveis, 

inclusive, quanto à publicação; 
5) formalizar a autuação desta Portaria como inquérito civil; 
Após, à Divisão Cível Extrajudicial da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (DICIVE) para acautelar por 60 

(sessenta) dias, tendo em vista os ofícios expedidos na presente data, ou até o retorno das providências adotadas. 
 

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 
Procuradora da República 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 15593| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.002399/2013-91. IC nº 108/2014 
 

Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 
seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 15109| 
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público nº 1.30.001.003027/2013-82 
 

Diante da imprescindibilidade de realização e conclusão de diligências, não havendo ainda elementos que fundamentem a propositura 
de ação civil pública ou o arquivamento deste feito, determino, nos termos do art. 9º, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, c/c art. 15, 
da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, a prorrogação do presente Inquérito Civil Público por mais 1 (um) ano. 

À Secretaria de Gabinete para registro no Sistema Único da providência “INSTRUIR – Prorrogar prazo de finalização do AA”, 
efetivando-se a tarefa “Prorrogar”; caso necessário, comunique-se por via eletrônica à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, juntando-se aos autos o respectivo comprovante. 

Em seguida, expeça-se ofício conforme minuta ora apresentada, instruindo-o com cópia de fls. 73. 
Após, acautelem-se os autos por 60 (sessenta) dias na DICIVE – Divisão Cível Extrajudicial da PR/RJ, salvo a ocorrência de ato ou 

fato superveniente, para aguardar a resposta dos ofícios encaminhados. 
 

ANDRÉ TAVARES COUTINHO 
Procurador da República 

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 51/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de março de 2015 Publicação: quarta-feira, 18 de março de 2015 43 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1169| 

PORTARIA Nº 12, DE MARÇO DE 2015 
 

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 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000243/2014-97, instaurado para apurar possíveis 

irregularidades cometidas pela suposta Presidente do Assentamento Maísa – Angicos, Evaneide Ribeiro de Almeida. 
Converta-se este Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com base nas razões e fundamentos expressos na presente 

Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-o e procedendo 
ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF – Patrimônio 
Público e Social, 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. 

Mossoró/RN, 13 de março de 2015. 
 

EMANUEL DE MELO FERREIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 909| 
ADITAMENTO À PORTARIA Nº 33, DE 13 DE MARÇO DE 2015 

 
Ampliação de objeto de investigação em Inquérito Civil 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso das atribuições legais que lhe conferem 

os arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e Resolução nº 87/2006, do CSMPF: 
CONSIDERANDO a Instauração do Inquérito Civil nº 1.29.016.000083/2013-77 através da Portaria IC nº 33/2013-PRM SANTO 

ÂNGELO visando apurar possíveis irregularidades no transporte aéreo no município de Santo Ângelo, operado pela empresa BRAVA LINHAS AÉREAS 
LTDA., bem como a atuação da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, como órgão regulador do serviço; 

CONSIDERANDO que após o início das obras de recuperação da pista do aeroporto de Santo Ângelo, objeto do Contrato de obras e 
serviços de engenharia nº 007/2013 (fls. 148/154), os voos regulares foram suspensos; 

CONSIDERANDO que a Empresa Brava Linhas Aéreas Ltda. não opera mais voos na região; 
CONSIDERANDO a recorrente paralisação dos trabalhos nas obras do referido aeroporto; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da execução do contrato por parte da empresa Cotrel Terraplanagem e 

Pavimentações Ltda; 
CONSIDERANDO as informações repassadas pela Secretaria dos Transportes e Mobilidade/RS, por meio do Ofício 

GAB.ADJ.087/15, no qual aquela secretaria relata que, atendendo sugestão da fiscalização da obra, o contrato restou paralisado, para um melhor estudo 
da situação da obra, bem como análise da melhor solução técnica e jurídica para o caso em tela; 

RESOLVE: 
ADITAR, nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Resolução da Resolução CSMPF nº 87/2006, a Portaria IC nº 33/2013 

visando acompanhar as obras de restauração do pavimento asfáltico da pista de pouso/decolagem, taxiway, pátio de aeronaves, cercamento e sinalização 
horizontal do Aeroporto de Santo Ângelo/RS, objeto do Convênio PROFAA nº 761586/2011 e Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 
007/SEINFRA/2013. 

Registro e autuação deste Aditamento à Portaria 33/2013 no sistema de informação do Ministério Público Federal – Único –, 
registrando-se como objeto: “Visa apurar possíveis irregularidades no transporte aéreo no município de Santo Ângelo, bem como a atuação da ANAC - 
Agência Nacional de Aviação Civil, como órgão regulador do serviço. Acompanhar as obras de restauração do pavimento asfáltico da pista de 
pouso/decolagem, taxiway, pátio de aeronaves, cercamento e sinalização horizontal do Aeroporto de Santo Ângelo/RS, objeto do Convênio PROFAA nº 
761586/2011 e Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 007/SEINFRA/2013”.   

Determino ainda a realização das seguintes diligências: 
a) a reiteração dos Ofícios SOTC/PRM/SA nº 748/2014 e nº 847/2014 à Empresa Cotrel Terraplanagem e Pavimentações Ltda. 

requisitando que se manifeste sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos, o percentual já concluído e o cronograma com o prazo final para conclusão 
da obra. 

b) oficie-se à Secretaria dos Transportes e Mobilidade do Estado do Rio Grande do Sul solicitando informações atualizadas acerca da 
suspensão do contrato das obras do aeroporto de Santo Ângelo, e ainda informe as medidas técnicas e jurídicas que serão tomadas pela secretaria para o 
caso em tela, haja vista o longo período de fechamento do aeroporto. 

Sejam adotadas as providências pertinentes, nos termos das Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/2007, a fim de dar 
publicidade ao presente documento na Imprensa Oficial. 

 
OSMAR VERONESE 

Procurador da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 4909| 

DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.31.000.00266/2014-34. Assunto: Acompanhar a elaboração e 
aprovação do Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Lago do Cuniã. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado visando acompanhar a elaboração e aprovação do Plano de Manejo da Reserva Extrativista do 
Lago do Cuniã. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 
signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos 
legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis 
e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, três técnicos e dois estagiários). 

Por fim, considerando que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se no dia 14/02/2014, prorrogo o prazo do 
presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP 23, de 17/09/2007, com as alterações 
adotadas pela Resolução 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF 87, de 06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF 
106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à eg. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que naquele âmbito seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima enunciada. 

Ressalto que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação até 
a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, determino a seguinte diligência:  
1 – Reiterar ofício nº 2928/2014/MPF 
2- Verificar se o endereço do ofício está correto; 
3- Providenciar contato telefônico, visando encaminhamento digitalizado do ofício, além do encaminhamento físico. Certificar nos 

autos o contato. Confirmar recebimento. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 4914| 
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.00271/2014-47. Assunto: Acompanhar a elaboração e 
aprovação do Plano de Manejo da Floresta Nacional do Bom Futuro, bem como a 
fixação de sua zona de amortecimento. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado visando acompanhar a elaboração e aprovação do Plano de Manejo da Floresta Nacional do 
Bom Futuro, bem como a fixação de sua zona de amortecimento. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 
signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos 
legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis 
e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, três técnicos e dois estagiários). 

Por fim, considerando que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se no dia 17/02/2014, prorrogo o prazo do 
presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP 23, de 17/09/2007, com as alterações 
adotadas pela Resolução 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF 87, de 06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF 
106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à eg. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que naquele âmbito seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima enunciada. 

Ressalto que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação até 
a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, determino a seguinte diligência:  
1 – Reiterar ofício nº 1158/2014/MPF 
2- Verificar se o endereço do ofício está correto; 
3- Providenciar contato telefônico, visando encaminhamento digitalizado do ofício, além do encaminhamento físico. Certificar nos 

autos o contato. Confirmar recebimento. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 4898| 
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.00276/2014-70. Assunto: Acompanhar a fixação da 
zona de amortecimento do Parque Nacional de Pacaás Novas. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado visando acompanhar a fixação da zona de amortecimento do Parque Nacional de Pacás Novas  
As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 

signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis 
e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, três técnicos e dois estagiários). 

Por fim, considerando que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se no dia 17/02/2014, prorrogo o prazo do 
presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP 23, de 17/09/2007, com as alterações 
adotadas pela Resolução 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF 87, de 06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF 
106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à eg. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que naquele âmbito seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima enunciada. 

Ressalto que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação até 
a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, determino a seguinte diligência:  
1 – Reiterar ofício nº 1160/2014/MPF 
2- Verificar se o endereço do ofício está correto; 
3- Providenciar contato telefônico, visando encaminhamento digitalizado do ofício, além do encaminhamento físico. Certificar nos 

autos o contato. Confirmar recebimento. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 4919| 
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000916/2012-80. Assunto: Apurar possíveis danos 
ambientais e desrespeito à propriedade, por parte da empresa Toshiba, na 
construção de linhas de transmissão de energia em propriedades rurais próximas 
ao Distrito de Jaci-Paraná, no município de Porto Velho/RO. 
 

Trata-se de Inquérito Civil em trâmite neste Ofício com o objetivo de apurar possíveis danos ambientais e desrespeito à propriedade, 
por parte da empresa Toshiba, na construção de linhas de transmissão de energia em propriedades rurais próximas ao Distrito de Jaci-Paraná, no município 
de Porto Velho/RO (Portaria de conversão nº 006, de 29 de janeiro de 2013, de fls. 61/63). 

O presente apuratório, que tramitava perante a PRDC, foi encaminhado a este Ofício por força do despacho de fls. 62/68, tendo sido 
recebido em 11/03/2014, portanto, com o prazo já vencido. 

Em análise ao feito, verificou-se a necessidade de realização de diversas diligências, razão pela qual foi exarado o despacho de fls. 
71/72. Entretanto, os ofícios de fls. 96/98, não foram respondidos, restando inócuo as diligências solicitadas. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerraram no dia 10/04/2015, prorrogo o 
prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 
alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 
Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, determino a seguinte diligência:  
1 – Reiterem-se ofícios de fls. 96, 97 e 98. 
Com o recebimento das respostas, voltem os autos conclusos para deliberação. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 4050| 
PORTARIA Nº 46, DE 5 DE MARÇO DE 2015 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000588/2014-46, que tem por objeto apurar 

possível venda de bebidas alcoólicas nas comunidades indígenas Prainha, Raposa I e Tucumã – Terra Indígena Raposa Serra do Sol - Município de 
Normandia/RR.  

b) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

c) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das comunidades 
indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

d) CONSIDERANDO que o uso desregulado de bebida alcoólica tem sido um grave problema social enfrentado pelas Comunidades 
Indígenas Prainha, Raposa I e Tucumã, impondo-se, pois, a adoção de medidas voltadas à conscientização quanto às consequências nefastas causadas 
pelo alcoolismo;   

e) CONSIDERANDO que o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez, em caso de motivo justificável; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 51/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de março de 2015 Publicação: quarta-feira, 18 de março de 2015 46 
 

f) CONSIDERANDO que vencido este prazo o membro do Ministério Público promoverá o arquivamento, ajuizará a respectiva ação 
civil pública ou converterá o procedimento em inquérito civil público (art. 2º, §7º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público c/c art. 4ª, § 4º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

g) CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, sem que, no entanto, haja solução para o objeto 
que ensejou a sua instauração; 

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

i) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 
informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 
129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000588/2014-46 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judicais ou providências 
extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, mantendo-se o mesmo resumo. 
Do conseguinte, agende-se reunião com a FUNAI e DSEI-LESTE com vistas à programação para ação conjunta nas comunidades 

indígenas Prainha, Raposa I e Tucumã – TI Raposa Serra do Sol, voltada para a conscientização das comunidades quanto às consequências pelo uso 
descontrolado de bebida alcoólica. 

  Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria.  
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 
Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

 
GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 8738| 
PORTARIA Nº 135, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República Cláudio Valentim Cristani para atuar nos autos e procedimentos, abaixo relacionados, em 

substituição, no período de 16 a 23 de março de 2015, perante a Procuradoria da República no Município de Concórdia, sem prejuízo de suas atribuições 
originárias, em virtude de lotação provisória do titular em outra unidade. 

 
Autos Judiciais 

5000439-44.2015.4.04.7212 
5002153-44.2012.4.04.7212 
5000991-77.2013.4.04.7212 
5002569-41.2014.4.04.7212 
5001170-11.2013.4.04.7212 
5000862-09.2012.4.04.7212 
5001988-94.2012.4.04.7212 

Autos Extrajudiciais 
1.33.010.000047/2013-81 
1.33.010.000047/2014-61 
1.33.010.000039/2008-77 
1.33.010.000088/2014-58 
1.33.010.000022/2015-49 
1.33.010.000015/2015-47 

Documentos 
PRM-CCD-SC-00000481/2015 

 
 

MARCELO DA MOTA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 8685| 
PORTARIA Nº 136, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Designar o Procurador da República responsável pelo 1° ofício da Procuradoria da República no Município de Blumenau-SC para 
atuar nos autos do Procedimento nº 1.33.001.000268/2013-68, em trâmite naquela Procuradoria, em razão de declaração de impedimento do Procurador 
da República Andrei Mattiuzi Balvedi, anotando-se nos sistemas o impedimento do referido membro. 

 
MARCELO DA MOTA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1438| 
PORTARIA Nº 9, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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 dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor, nos termos 
do artigo 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/93;   

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n. 1.33.012.000438/2014-66 foi instaurado para apurar supostas irregularidades 
ocorridas no Processo de Dispensa de Licitação n. 21/2009, realizado pelo Município de São Miguel do Oeste/SC visando à contratação da Caixa 
Econômica Federal para prestação de serviços financeiros; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 109, inc. I, da CF/88, compete aos juizes federais processar e julgar as causas em que a 
União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as 
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

CONSIDERANDO que a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal, criada pelo Decreto-Lei n 759/1969; 
CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto no artigo 2º, § 6º, da Resolução CNMP 23/07 e no artigo 4º, § 1º, da Resolução 

CSMPF 87/10; 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de colher 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 o Procedimento Preparatório n. 1.33.012.000438/2014-66 em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República 
registrar a presente portaria em livro próprio e/ou sistemas eletrônicos, autuá-la, 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, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão registrando 
as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Representante: João Carlos Valar.  
Representados: Caixa Econômica Federal - Agência de São Miguel do Oeste/SC – e Município de São Miguel do Oeste/SC. 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades ocorridas no Processo de Dispensa de Licitação n. 21/2009, realizado pelo 

Município de São Miguel do Oeste/SC visando à contratação da Caixa Econômica Federal para prestação de serviços financeiros. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Suzana de Oliveira Silva. 
Em continuidade às investigações já empreendidas, tendo em vista que, oficiados os Bancos do Brasil e Bradesco, Agências em São 

Miguel do Oeste/SC, para que informassem se no ano de 2009 possuíam, em sua relação de serviços, a administração da folha de pagamento de servidores 
públicos para prefeituras municipais da região, informando, nesse caso, o valor do contrato e quais os serviços prestados, diversamente do solicitado, 
referidos Bancos informaram que no ano de 2009 não possuíam contrato de folha de pagamento com a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste. 
Expeça-se novo ofício aos referidos bancos, para que informem se possuíam em sua relação de serviços a administração da folha de pagamento de 
servidores públicos para prefeituras municipais da região, e não especificamente da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste/SC, para a qual o 
serviço era prestado pela Caixa Econômica Federal. Anexe-se aos respectivos ofícios cópia dos ofícios de fls. 115 e 129. 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil deverão ser acompanhados de 
cópia da portaria que instaurou o presente procedimento ou indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada, nos 
termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 59/2010. 

Dê-se ciência desta portaria, via Sistema Único, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (5ª CCR). 
Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este inquérito civil no prazo de 01 (um) ano, venham os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 
 

EDSON RESTANHO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1245| 
PORTARIA Nº 14, DE 5 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve, considerando que no curso do Procedimento 
Administrativo nº 1.33.005.000232/2013-44 foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, resolve instaurar 
Inquérito Civil, indicando, em cumprimento do art. 4º da referida resolução: 

a) Fundamento legal: art. 129 c/c art. 109 da Constituição Federal, art. 7º, I e art. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º e parágrafos 
da Lei nº 7.347/85; 

b) Descrição do fato: Apurar possível irregularidade ambiental decorrente da construção de quadra esportiva na Avenida Atlântica, 
próximo ao número 1300, no Município de São Francisco do Sul; 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: sob apuração; 
d) Nome e qualificação do autor da representação: prejudicado – instaurado de ofício. 
Ficam determinadas, por ora, as seguintes diligências: 
1) Comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e encaminhamento da presente portaria para publicação; 
 

FLÁVIO PAVLOV DA SILVEIRA 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 17794| 

PORTARIA Nº 105, DE 9 DE MARÇO 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador 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, a Notícia de Fato nº 1.34.001.001042/2015-17, com a seguinte 
ementa:  

 “SAÚDE. SAÚDE MENTAL. Notícia de desconformidade do previsto na Portaria GM/MS 251/2002 e o Centro de Atenção 
Integrada à saúde Mental da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. (procedimento originador 1.34.001.001695/2013-26) ”. 

-  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 a Notícia de Fato 1.34.001.001042/2015-17 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); 

 3.  comunique-se a instauração à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, inclusive para a publicação no Diário Oficial 
desta Portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 
LISIANE C. BRAECHER 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 1448| 
PORTARIA Nº 2, DE 7 DE MARÇO DE 2015 

 
Resolvo converter a Notícia de Fato nº 1.36.001.000089/2015-81 em Procedimento Administrativo, com o objetivo de acompanhar 

os efeitos da instalação da Usina Hidrelétrica de Marabá, pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, Construções e Comércio Camargo 
Corrêa S/A e pela CNEC Engenharia S/A nas terras ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos localizadas na área de atribuição da 
Procuradoria da República no Município de Araguaína, isso após haver  

considerado o disposto nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República e nos artigos 6º, inciso VII e 7º, incisos I e II, da Lei 
Complementar nº 75/1993, 

considerado que o estudo dos impactos de um empreendimento sobre remanescentes das comunidades dos quilombos  não depende 
de demarcação formal das respectivas terras, 

considerado que a presença dos remanescentes das comunidades dos quilombos  tem sido fator de contribuição para a proteção do 
meio ambiente, 

considerado que o Ministério Público Federal, dentre outros legitimados, tem atribuição para atuar judicial e extrajudicialmente em 
casos envolvendo a tutela coletiva de remanescentes das comunidades dos quilombos, 

considerado que o poder público deve consultar as instituições representativas de remanescentes das comunidades dos quilombos 
interessadas, mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas e administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente. 

Para o efeito, determino ao Setor Jurídico da Procuradoria da República no Município de Araguaína a autuação desta Portaria com as 
peças de informação que a originaram. Após, à Secretaria do Gabinete do 1º Ofício da unidade, visando o cumprimento de ulteriores diligências. 

Designo para exercer a função de secretário o servidor Gustavo Henrique Lima Hass Gonçalves, ocupante do cargo de Técnico do 
Ministério Público da União – Área Apoio Técnico/Administrativo/Administração, matrícula nº 25272-7. 

Encaminhem cópia deste ato, que deverá ser afixado no local de costume, para publicação no Diário do Ministério Público Federal 
Eletrônico – DMPF-e, nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa SG/MPF nº 2/2013. 

Comuniquem a instauração da investigação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ALDO DE CAMPOS COSTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 3254| 
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 
Inquérito Civil n.° 1.36.000.000102/2014-21 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado com o escopo de apurar supostas irregularidades relativas à cobrança de taxa de matrícula e 
de mensalidades relativas aos cursos de pós-graduação promovidos pela Universidade Federal do Tocantins – UFT. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está esgotado. Contudo, ainda restam diligências a 
serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Assim, com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 
CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada 
à 1° Câmara de Coordenação e Revisão. 
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4. Em seguida, oficie-se à UFT para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe: (i) se houve novas turmas de Pós-Graduação lato sensu 
ofertadas pela Universidade no corrente ano; (ii) se as turmas de Pós-Graduação lato sensu continuam a pagar mensalidades, incluindo as novas turmas/se 
houver; (iii) juntar aos autos cópias das novas turmas ofertadas e respectivos valores cobrados/se houver. 

5. Após, voltem os autos conclusos. 
 

FERNANDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 
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