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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98510| 
DECISÃO Nº 193, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 

Referência: ICP 1.14.000.000161/2011-13 – PR/BA. SAÚDE. DENÚNCIAS DE 
ERROS MÉDICOS EM MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação cujo objeto seria averiguar eventuais irregularidades na atenção à 
saúde prestada na Maternidade Climério de Oliveira, em Salvador/BA, onde teria ocorrido dois casos de possíveis erros médicos na referida unidade de 
saúde. 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, Domênico D'Andrea Neto, determinou o arquivamento dos 
autos sob o argumento de que, as informações prestadas pela Unidade Hospitalar teriam sido satisfatórias e comprovadas, demonstrando que vem 
adotando medidas administrativas hábeis a prestação adequada e suficiente do serviço para sua constante otimização. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98544| 
DECISÃO Nº 194, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

Referência: IC 1.14.007.000377/2013-81 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Buscopan Composto” pelo 
Sistema Único de Saúde (fl. 11). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
 

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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Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98542| 
DECISÃO Nº 195, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000123/2013-62 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Rivaroxabana” pelo Sistema 
Único de Saúde (fl. 50). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98579| 
DECISÃO Nº 221, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000348/2013-19 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Alginac” pelo Sistema Único 
de Saúde (fl. 17). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98550| 
DECISÃO Nº 222, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000373/2013-01 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Etidronato de Sódio” pelo 
Sistema Único de Saúde (fl. 10). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

 
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 79/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de abril de 2015 Publicação: segunda-feira, 4 de maio de 2015 3 
 
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98553| 

DECISÃO Nº 223, DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

Referência: IC 1.14.007.000380/2013-02 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Magnem B6” pelo Sistema 
Único de Saúde (fl. 11). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98557| 
DECISÃO Nº 224, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000369/2013-34 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Paco” pelo Sistema Único 
de Saúde (fl. 16). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98561| 
DECISÃO Nº 225, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000376/2013-36 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Baclofeno” pelo Sistema 
Único de Saúde (fl. 10). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98569| 
DECISÃO Nº 226, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000351/2013-32 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Clexane” pelo Sistema Único 
de Saúde (fl. 14). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
 

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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Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98574| 
DECISÃO Nº 227, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC 1.14.007.000356/2013-65 – PRM de Vitória da Conquista/BA. 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a fim de verificar notícia de não fornecimento do medicamento “Seretide” pelo Sistema Único 
de Saúde (fl. 16). 

2. Após o regular trâmite do feito, o Procurador da República oficiante, André Sampaio Viana, determinou o arquivamento dos autos 
sob o argumento de que, embora o medicamento objeto deste inquérito não faça parte da Política Nacional de Medicamentos, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informou que, no caso, existe alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para as 
doenças que se quer tratar com tal medicamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98524| 
DECISÃO Nº 231, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: PP MPF/PR/MG 1.22.000.001978/2014-80. Arquivamento: 
09/03/2015. SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO E DEPRESSÃO. NÃO 
COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA EM PRESTAR O 
ATENDIMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO OU 
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado na Procuradoria da República em Minas Gerais para apurar suposta irregularidade 
consistente na falta de tratamento médico à Sra. Francielle Fidelis Ferreira Alves, que sofreria de transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de 
personalidade e depressão. 

2. Após o regular trâmite do feito, o ilustre Procurador da República, Helder Magno da Silva, determinou o arquivamento dos autos, 
sob os argumentos de que: a) não foi comprovada a negativa administrativa em realizar o atendimento médico à paciente, inexistindo elementos de 
omissão na prestação do serviço público; b) há laudo médico que indica ser desnecessária a internação ou o tratamento fora de domicílio. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98527| 
DECISÃO Nº 232, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: PP MPF/PR/MG 1.22.000.000171/2015-19. Arquivamento: 
06/03/2015. SAÚDE. FALTA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO 
DE PACIENTE. QUESTÃO INDIVIDUAL. REMESSA DOS AUTOS À 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 
DO ENUNCIADO Nº 11 DA PFDC. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado na Procuradoria da República em Minas Gerais para apurar suposta irregularidade 
consistente na falta de fornecimento do medicamento injetável Fórteo (Teriparatida) 20 mg para tratamento da Sra. Maria Laura de Lourdes, portadora 
de grave osteoporose na coluna lombar. 

2. Após o regular trâmite do feito, o ilustre Procurador da República, Helder Magno da Silva, determinou o arquivamento dos autos 
e o posterior encaminhamento à Defensoria Pública da União, sob o argumento de que, em questões individuais de saúde, é facultada ao membro do MPF 
a remessa do procedimento às Defensorias Públicas já instaladas, conforme Enunciado nº 11 da PFDC. 
 

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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3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98483| 
DECISÃO Nº 233, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: IC MPF/PRM de Irecê/BA 1.14.012.000063/2013-17. Arquivamento: 
05/03/2015. SAÚDE. FALTA DO MEDICAMENTO LEVETIRACETAM. 
TRATAMENTO DE EPILEPSIA. REMÉDIO AINDA NÃO LIBERADO PELA 
ANVISA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO 
NAQUELA AUTARQUIA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. PROLAÇÃO DE 
SENTENÇA FAVORÁVEL AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado na Procuradoria da República no Município de Irecê/BA para apurar suposta irregularidade 
consistente na falta de fornecimento do medicamento Levetiracetam para tratamento de paciente portador de epilepsia. 

2. Após o regular trâmite do feito, o ilustre Procurador da República, Márcio Albuquerque de Castro, determinou o arquivamento dos 
autos, sob os argumentos de que: a) a comercialização do Levetiracetam ainda não está regularizada junto à ANVISA, existindo dois medicamentos com 
solicitações de registro em andamento; b) a questão exposta nos autos foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, ensejando a prolação de sentença 
de mérito favorável ao paciente, causando a perda do objeto deste procedimento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98469| 
DECISÃO Nº 234, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Referência: NF MPF/PRM de Irecê/BA 1.14.012.000020/2015-95. 
Arquivamento: 28/01/2015. ACIDENTE DO TRABALHO. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de notícia de fato instaurada na Procuradoria da República no Município de Irecê/BA para apurar suposta irregularidade 
consistente em acidente de trabalho sofrido pelo Sr. Helmo Souza Macedo quando trabalhava na empresa Dilson Empreendimentos LTDA. 

2. Após o regular trâmite do feito, o ilustre Procurador da República, Márcio Albuquerque de Castro, determinou o arquivamento dos 
autos, sob o argumento de que a questão versa sobre direito individual disponível, sendo que o titular do direito propôs reclamação trabalhista junto à 
Justiça do Trabalho. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 98456| 
DECISÃO Nº 235, DE 29 DE ABRIL DE 2015  

 
Referência: ICP MPF/PRM de Irecê/BA 1.14.004.000131/2012-58. 
Arquivamento: 20/02/2015. DESASTRES NATURAIS. REPASSE DE VERBAS 
FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO. CONVÊNIO CANCELADO. 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NÃO REALIZADA. HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. 
 

1. Trata-se de notícia de fato instaurada na Procuradoria da República no Município de Irecê/BA para fiscalizar os recursos repassados 
pelo Ministério da Integração Nacional ao Município de Ibipeba/BA, destinados a ações em resposta a desastres naturais. 

2. Após o regular trâmite do feito, o ilustre Procurador da República, Márcio Albuquerque de Castro, determinou o arquivamento dos 
autos, sob o argumento de que a verba não chegou a ser liberada ao Município de Ibipeba/BA, pois o convênio não chegou a ser executado devido ao seu 
cancelamento. 

3. Pelo exposto, não subsistindo fatos a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

4. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
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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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - 98235| 
PORTARIA Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

Declara encerradas as atividades do Grupo de Trabalho sobre Crime Organizado 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no artigo 
62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e por deliberação ocorrida na 96ª Sessão de Coordenação, de 29/4/2015, resolve: 

Art. 1º Declarar encerradas as atividades do Grupo de Trabalho sobre Crime Organizado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 5905| 

PORTARIA Nº 10, DE 27 DE ABRIL DE 2015 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000257/2015-

17. 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 
OBJETO: Apurar possíveis irregularidades na execução do contrato de repasse nº 187.066-22 (SIAFI 550680), firmado entre o 

Ministério do Turismo e o Estado de Alagoas, tendo por objeto a construção da estrada que liga o Município de Maragogi/AL ao Aeroporto Zumbi dos 
Palmares, verificadas nos relatórios de fiscalização nºs 199039 e 199135 da Controladoria-Geral da União. 

REPRESENTANTE: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU 
REPRESENTADO: ESTADO DE ALAGOAS 
Oficie-se conforme despacho em anexo. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 5493| 
PORTARIA Nº 102, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição 

da República, e: 
DETERMINA A CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL DA NOTÍCIA DE FATO CÍVEL Nº 1.12.000.000264/2015-81, PARA 

APURAR AS IRREGULARIDADES DETECTADAS PELO ACORDÃO 6886/2014-TCU-2ª CÂMARA QUANDO DO JULGAMENTO DA 
TOMADA DE CONTAS TC 022.905/2010-3. TAL PROCEDIMENTO RESTARÁ ADSTRITO NA APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA 10 DO 
RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, O QUAL APONTA A REALIZAÇÃO INDEVIDA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
QUANDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAR MUDANÇA DE SERVIDORES REMOVIDOS DE OFÍCIO. 

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. 

Oficie-se ao TCU, solicitando que encaminhe os documentos que embasam a TC 022.905/2010-3. 
 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 5550| 
DESPACHO DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
Ref.: Inquérito Civil nº 1.12.000.000015/2013-24 
 

Trata-se, em síntese, de inquérito civil instaurado a partir de representação formulada pelos moradores do Livramento do Aporema 
(fls. 3-4), os quais noticiam a existência de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE na Escola 
Estadual Basílio Pereira de Souza. 
 

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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Alegaram que as condições da escola eram precárias do ponto de vista estrutural e que o gestor Jodivaldo Brito dos Santos deixou de 
prestar contas dos recursos recebidos, conduta que resultou no bloqueio do envio de recursos federais para o referido Caixa Escolar (anos 2010, 2011 e 
2012), o qual depende quase exclusivamente da verba federal. Ao final, pedem providências por este Parquet. 

O requerimento veio instruído com registro fotográfico de fls. 6-12. 
Instada a se manifestar, a Secretaria de Estado da Educação – SEED informou que o Caixa Escolar Basílio Pereira de Souza – Unidade 

Executora Conceição do Aporema estava inadimplente em relação a prestação de contas dos recursos adquiridos por meio do Programa Dinheiro Direto 
na Escola – PDDE, no exercício de 2008 (valor do repasse R$ 4.267,20), razão pela qual o referido Caixa Escolar não recebeu recursos do mencionado 
programa referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011 e 2012 (fl. 18). 

Ademais, informou que Jodivaldo Brito dos Santos foi o responsável pelo referido caixa escolar no período de 2008 a 2012. 
Novamente incitada, a SEED encaminhou a mídia com a prestação de contas apresentada por Josivaldo Brito dos Santos (fls. 27-30) 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por sua vez, informou que a pendência relativa à ausência de prestação 

de contas dos recursos do PDDE repassado em 2008, do caixa escolar Conceição do Aporema, foi devidamente sanada em 1º de agosto de 2013 (fls. 32-
36) 

Por fim, a SEED esclareceu as contas foram devidamente prestadas em 2013 e que, frente a algumas inconsistências, iria ser feita 
uma reanálise e o gestor responsável, diligenciado. Informou também que a escola voltou a receber normalmente os recursos do PDDE (fls. 42 e 43). 

É o necessário relatório. 
Verifica-se que o núcleo do presente inquérito, qual seja, a ausência de prestação de contas do recurso do PDDE/2008 pelo ex-gestor 

do caixa escolar Basílio Pereira de Souza, foi sanado, consoante informações do FNDE e da Secretaria Estadual de Educação. Assim sendo, a unidade 
escolar voltou a receber os recursos do FNDE. 

No entanto, houve um dano irreparável à comunidade escolar, qual seja, 4 anos (2009 a 2012) sem receber os recursos do PDDE por 
conta da ausência de prestação de contas. 

Desta forma, diante da necessidade de realização de diligências complementares, visando instruir o feito, prorrogo o prosseguimento 
deste Inquérito Civil, por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução CSPM nº 87, de 06 de abril de 2010. 

Publique-se a presente prorrogação, cientificando-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 5514| 
DESPACHO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Ref.: Inquérito Civil nº 1.12.000.000111/2012-91 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado a fim de apurar os motivos e a necessidade para a grande quantidade de servidores 
requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, assim como o porquê da não nomeação dos aprovados no concurso público. 

Diante da necessidade de realização de diligências complementares, visando instruir o feito, prorrogo o prosseguimento deste 
Inquérito Civil, por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução CSPM nº 87, de 06 de abril de 2010. 

Publique-se a presente prorrogação, cientificando-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11339| 
PORTARIA Nº 5, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

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

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

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

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 1.13.000.002162/2014-82, instaurado para apurar representação dando conta de 
que a Prefeitura de Manaus pretende construir uma creche em área de preservação ambiental, localizada no Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do 
Mindu, na Rua Dom Henrique, Conjunto Vila do Rei, bairro Parque Dez; 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações; 

CONSIDERANDO os princípios da intervenção estatal obrigatória para a defesa do meio ambiente, da precaução e da prevenção; 
CONSIDERANDO a expedição do OFÍCIO N. 0125/2015/2ºOFCIV/PR/AM ao  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE, requisitando a cópia do convênio celebrado com o Município de Manaus cujo objeto é a construção de uma creche municipal a ser instalada na 
Rua Dom Henrique, Conjunto Vila do Rei, Bairro Parque Dez de Novembro, em Manaus/AM; bem como informações sobre o atual estágio de execução 
do mencionado convênio e manifestação fundamentada sobre eventual possibilidade de alteração do local pretendido para a referida creche municipal; 

CONSIDERANDO a expedição da RECOMENDAÇÃO Nº 03, DE 22 DE ABRIL DE 2015, ao Exmo. Sr. PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS para que não autorize a realização de nenhuma intervenção no local visando às obras de construção da creche municipal, 
até que haja a resposta do FNDE quanto a eventual alteração de local da mesma e até que sejam realizados os estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA) 
necessários e prévios ao licenciamento ambiental da obra; 

RESOLVE CONVERTER EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO n. 1.13.000.002162/2014-
82, tendo como objeto “acompanhar a construção de uma creche em área de preservação ambiental, localizada no Corredor Ecológico Urbano do Igarapé 
do Mindu, na Rua Dom Henrique, Conjunto Vila do Rei, bairro Parque Dez”. 
 

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

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; e 
III – Comunique-se a instauração à douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio eletrônico. 
IV – Aguardem-se as respostas aos Ofícios 125 e 151/2015 (fls. 194 e 196).  
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11317| 
PORTARIA Nº 22, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

1º Ofício Cível/PR/AM de 29 de abril de 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

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); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório de autos nº 1.13.000.001150/2014-30, com relatos sobre suposto conflito agrário no 
imóvel Ribamar, na Comunidade Mata Azul, localizada na margem direita do Rio Madeira, a 25 km do Município de Manicoré. 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 
4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou 
para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da resolução nº 23/2007 do CNMP, o “o procedimento preparatório deverá ser 
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, “Vencido este prazo, o membro do Ministério 
Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para apurar a regularização da situação dominial de terreno de propriedade da SUFRAMA onde 

foi construída a Escola Municipal Carlos Antônio Cardoso, localizada na Comunidade Canaã, KM 41, BR 174, Zona Rural de Manaus.  
Para isto, determina: 
1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado nesta Portaria em itálico. 
2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 
3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 
4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º,  I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo 
e publicidade. 

5 – Requisite-se da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e do Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, no prazo de 
20 dias úteis, informações sobre possíveis ocorrências e/ou investigações relativos a crimes de ameaça, no imóvel Ribamar, na Comunidade Mata Azul, 
localizada na margem direita do Rio Madeira, a 25 km do Município de Manicoré.  

6 – Reitera-se o ofício nº 1137/2014 de fl. 181, com prazo de 20 (vinte) dias para atendimento. 
Cópia da presente Portaria valerá como ofício requisitório, para os fins dos artigos 7º, inciso II, e 8º, incisos II, IV, VII e VIII da Lei 

Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e artigo 9º da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, ficando o destinatário advertido que “a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público 
implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa” (parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 75/1993). 

 
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11358| 
PORTARIA Nº 23, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
1º Ofício Cível/PR/AM de 29 de abril de 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 
 

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 Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

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); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o grande volume de procedimentos em trâmite neste ofício envolvendo a possível ocorrência de irregularidades 
no âmbito do FIES, notadamente o Procedimento Preparatório 1.13.000.000588/2015-82 a partir do qual já foi expedida recomendação n° 01/2015 à 
FACULDADE METROPOLITANA DE MANAUS; 

CONSIDERANDO ser imperiosa a necessidade, a bem da eficiência dos trabalhos, de unificar os procedimentos versando sobre 
supostas irregularidades no FIES, 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para apurar possível ocorrência de irregularidades na execução do programa de Financiamento 

Estudantil – FIES no âmbito das universidades particulares e demais centros de ensino superior no Estado do Amazonas. 
Para isto, determina: 
1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado nesta Portaria em itálico. 
2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 
3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 
4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º, I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo 
e publicidade. 

5 – Defina-se como procedimento principal o AA n° 1.13.000.000588/2015-82, apensando-se a ele, na qualidade de secundário, o 
AA n° 1.13.000.0002154/2014-36 sem efetuar baixa na sua distribuição. 

 
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11320| 
PORTARIA Nº 24, DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 
1º Ofício Cível/PR/AM de 29 de abril de 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

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); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório de autos nº 1.13.000.001172/2014-09, originado de representação que tem como 
objetivo apurar eventual acumulo de disciplinas pelos professores do Instituto de Natureza e Cultura do campus de Benjamin Constant, a Universidade 
Federal do Amazonas.  

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 
4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou 
para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da resolução nº 23/2007 do CNMP, o “o procedimento preparatório deverá ser 
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, “Vencido este prazo, o membro do Ministério 
Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, para apurar eventuais irregularidades na distribuição de disciplinas e carga horária docente no 

Instituto de Natureza e Cultura do campus de Benjamin Constant, da Universidade Federal do Amazonas.  
Para isto, determina: 
1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se como o objeto, o trecho destacado nesta Portaria em negrito e itálico. 
 

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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2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 
qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 

3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 
desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 

4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 
e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º,  I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo 
e publicidade. 

5 – Expeça-se ofício à Universidade Federal do Amazonas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o quadro atual de professores 
do Instituto de Natureza e Cultura do campus de Benjamin Constant, ressaltando: 

a) as cadeiras ofertadas com seus respectivos titulares e em quais disciplinas estes estão ministrando aula efetivamente; 
b) se há cadeiras vagas e, em caso positivo, qual a previsão para o provimento das mesmas;  
c) quais professores estão afastados e por quais motivos. 
Cópia da presente Portaria valerá como ofício requisitório, para os fins dos artigos 7º, inciso II, e 8º, incisos II, IV, VII e VIII da Lei 

Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e artigo 9º da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, ficando o destinatário advertido que “a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público 
implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa” (parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 75/1993). 

 
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11327| 
PORTARIA Nº 25, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
1º Ofício Cível/PR/AM de 29 de abril de 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

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); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório de autos nº 1.13.000.000977/2014-27, para verificar a situação atual da remoção 
aérea de pacientes graves no Estado do Amazonas. 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 
4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou 
para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da resolução nº 23/2007 do CNMP, o “o procedimento preparatório deverá ser 
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, “Vencido este prazo, o membro do Ministério 
Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para verificar a situação atual da remoção aérea de pacientes graves no Estado do Amazonas, 

objetivando ainda apurar possível omissão da União e do Estado do Amazonas na morte de criança indígena. 
Para isto, determina: 
1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado nesta Portaria em itálico. 
2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 
3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 
4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º, I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo 
e publicidade. 

5 – Oficie-se a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas(SUSAM) para que informe, no prazo de 20(vinte) dias, quais os 
municípios atendidos pelo transporte via área nos últimos 2(dois) anos, bem como o número de pacientes transportados nesse período. 

 
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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-AM - 11330| 

PORTARIA Nº 26, DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

1º Ofício Cível/PR/AM de 29 de abril de 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

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); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório de autos nº 1.13.000.001063/2014-83, com relatos de eventual conflito de terra. 
CONSIDERANDO que o mencionado procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 

4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou 
para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da resolução nº 23/2007 do CNMP, o “o procedimento preparatório deverá ser 
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, “Vencido este prazo, o membro do Ministério 
Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para apurar eventual conflito fundiário quando da implantação da Cidade Universitária da UEA 

em Iranduba/AM com aproximadamente 126 famílias que alegam ocupar a região há décadas. 
Para isto, determina: 
1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado nesta Portaria em itálico. 
2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 
3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 
4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º, I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo 
e publicidade. 

5 – Reitera-se os ofícios de n° 1175 e 1176/2014 de fls.219/220. 
 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 11286| 
PORTARIA Nº 57, DE 29 DE ABRIL 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 1.13.000.000652/2015-25 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar o possível exercício irregular de atividade de administração de sociedade privada pela servidora da Universidade Federal do Amazonas Selma 
Suely Baçal de Oliveira.  

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COORJUR 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 da Junta Comercial do Estado do Amazonas, cópia do contrato social da empresa Pontual Alumínio, Comércio, 

Serviços e Representações (CNPJ: 08.314.121/0001-10), assim como, informações acerca do histórico da respectiva empresa; 
Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 
 

ALEXANDRE JABUR 
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 - 2414| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 24 DE ABRIL DE 2015 
 

Inquérito Civil n. 1.13.001.000014/2013-32. Síntese: Obrigatoriedade do 
cumprimento da Lei n. 9.452/97 pela Prefeitura Municipal de Amaturá/AM. 
Solicitação do envio da comprovação do cumprimento.  

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

que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, “b” e “e”, V, VI, e artigo 
6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 87/2006, do CSMPF, e demais 
dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); 
bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos, na 
defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO a  Lei n. 9.452/1997, que determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação 
de recursos federais para os respectivos Municípios, e que prevê, em seu artigo 2º, que a Prefeitura do Município beneficiário de recursos financeiros 
federais deverá notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município, acerca da respectiva 
liberação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento dos recursos; 

CONSIDERANDO a observância aos princípios da Administração Pública, sobretudo os princípios da legalidade e publicidade, que 
justificam e fundamentam a exigência legal expressa na referida Lei n. 9.452/1997;  

CONSIDERANDO que, por expresso mandamento constitucional, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, todo administrador 
público deve obediência ao princípio da legalidade, dando fiel cumprimento à legislação em vigor; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, é crime de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipais negar execução a lei federal, estando sujeitos a julgamento pelo Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara de 
Vereadores, com previsão de pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, bem como que, nos termos do artigo 4º, VII, do mesmo diploma 
normativo, comete infração político-administrativa, sujeita a julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionada com a cassação do mandato, o Prefeito 
Municipal que omitir-se na prática de ato que por lei deveria praticar; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 11, II, da Lei nº 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer omissão que viole os deveres de legalidade e lealdade às instituições, notadamente a omissão indevida 
na prática de ato de ofício; 

CONSIDERANDO o enunciado nº 7 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que dispõe: “É cabível 
recomendação aos Prefeitos para a observância do art. 2º da Lei 9.452/97.”; 

Resolve, nestes termos,   
RECOMENDAR à Prefeita do Município de Amaturá/AM que: 
(a) realize a notificação da Câmara Municipal de Amaturá/AM, dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores e das entidades 

empresariais, com sede no Município, de forma pessoal, direta e mediante assinatura e termo de recebimento, acerca da liberação de recursos financeiros 
federais para o Município, na forma e no prazo previsto no art. 2° da Lei n. 9.452/1997, qual seja, cada vez que um ente federal liberar qualquer recurso 
federal, seja de transferências voluntárias, seja de convênio, deverá ser expedida notificação aos acima listados informando da liberação, no prazo de 2 
(dois) dias úteis do recebimento do recurso. 

(b) a notificação deverá conter informações quanto ao valor do recurso federal recebido, objeto a que se destina e o órgão de origem; 
(c) sejam devidamente arquivados em local próprio da Prefeitura Municipal de Amaturá/AM os documentos que comprovem o 

cumprimento, por parte de Vossa Senhoria, do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97. 
(d) caso já tenham sido notificados os citados acima, em relação aos recursos repassados nos anos de 2013 a 2015, que seja remetida 

cópia dos comprovantes das notificações a esta Procuradoria.  
(e) caso ainda não tenham sido notificados, que seja feita a notificação, contendo a lista de todas as verbas federais recebidas nos anos 

de 2013 a 2015, e que, após receberem as assinaturas de todos os interessados, encaminhem a cópia da comprovação da notificação, juntamente com o 
acatamento da Recomendação, a esta Procuradoria da República.  

A Prefeita Municipal de Amaturá/AM deverá informar à Procuradoria da República no Município de Tabatinga, no prazo de 30 
(trinta) dias, quanto ao acatamento da presente Recomendação.  

O Ministério Público Federal adverte que, conforme art. 23 § 2° da Resolução Nº 87, de 6 de Abril de 2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, na hipótese de desatendimento à recomendação aqui expressa, o Ministério Público poderá adotar todas as medidas 
jurídicas cabíveis, cíveis e/ou criminais, em desfavor dos responsáveis.   

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em cumprimento aos arts. 16 e 23 da 
Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como encaminhe-se para publicação no diário eletrônico deste órgão.  

Cumpra-se. 
 

ANDRE LUIS CASTRO CASELLI 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 15999| 

PORTARIA Nº 14, DE 17 DE ABRIL DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo órgão de execução infrassignatário, titular do 14º ofício de Tutela Coletiva, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, com base nos artigos 127 e segs. da Carta Magna e na Lei Orgânica do Ministério Público da União – lei 
complementar n.º 75/93, de 20 de maio de 1993, e ainda:   

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75/93 bem como o disposto na 
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a notícia na qual se denuncia a existência de supostas condições laborais indignas, as quais os médicos peritos 
do INSS, da Gerência Salvador – GEXSAL -, são submetidos, tais como ausência de estrutura técnico-operacional adequada ao desempenho das 
atividades periciais pertinentes; 

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 3.395, através da qual se preconizou 
a competência da Justiça comum para processar as ações oriundas das relações estabelecidas entre o Poder Público e seus servidores estatutários; 

CONSIDERANDO que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – configura-se como uma autarquia federal, arrimando a 
competência da Justiça Federal para o processamento de suas causas;  

CONSIDERANDO a proteção constitucional atribuída ao valor social do trabalho, sedimentada através dos arts. 1°, IV c/c art. 170, 
caput, ambos da Carta Republicana; 

CONSIDERANDO o patente vilipêndio à dignidade da pessoa humana perpetrado através da sujeição dos servidores à condições de 
trabalhos inadequadas e aviltantes;  

CONSIDERANDO, ademais, a necessidade de se preservar a higidez do funcionamento da atividade pública, mediante estrutura 
funcional e laborativa apropriada ao desempenho dos serviços ofertados; 

CONSIDERANDO o decurso do prazo para conclusão do Procedimento Administrativo em epígrafe e a impossibilidade de ser 
prorrogado por mais 90 (noventa) dias, bem assim a necessidade de realização de outras diligências, devido a insuficiência das respostas obtidas;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
que disciplina e regulamenta a instauração e tramitação do Inquérito Civil combinado com o art. 2.º, § 7.º da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 
2007, do CNMP;  

RESOLVE 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório de nº 1.14.000.001095/2014-41 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos 

do art. 2.º, inciso I, parágrafo único da Resolução n.º 87/2006, determinando-se o que se segue: 
1) Registre-se o procedimento como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO no sistema de controle desta PRBA com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Apurar a suposta existência de supostas condições laborais indignas, as quais os médicos peritos do INSS, da Gerencia 

Salvador – GEXSAL -, são submetidos.” 
2) Requisite-se à Gerência Executiva do INSS em Salvador – GEXSAL -, nos termos do art. 8º, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 

75/93, que encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos comprobatórios das melhorias implementadas no âmbito das unidades vinculadas à 
Gerencia requisitada, aduzidas através da resposta de fls. 186/187 (em anexo), bem como se manifeste acerca da alocação das vagas para provimento no 
cargo de Perito Médico Previdenciário, disponibilizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 173/174 – em anexo). 

3) Requisite-se à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia – SRTE/BA - ,  nos termos do art. 8º, inciso II e § 3º 
da Lei Federal nº 75/93, para que,  no prazo de 15 (quinze) dias, informe se possui conhecimento acerca das condições laborais relatadas (fls. 2/4 – em 
anexo) pelos médicos peritos do INSS, vinculados às APS na Bahia, bem como indique se há possibilidade de realização de vistoria in loco, com o escopo 
de se apurar as reais condições de trabalho às quais os mencionados servidores são submetidos. 

4) Após, remetam-se os autos do procedimento administrativo em epígrafe à Divisão da Tutela Coletiva para que seja acautelado pelo 
prazo de 20 (vinte) dias, salvo ocorrência de fato superveniente; 

Cumpra-se. 
 

GEDSON ABDON PEIXOTO FILHO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2139| 
PORTARIA Nº 19, DE 22 DE ABRIL 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, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

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

f) Considerando os fatos noticiados no PP n. 1.14.007.000533/2014-94; 
Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto o fato resumido na seguinte ementa “apura notícia de 

irregularidades na convocação dos servidores aprovados na chamada interna simplificada nº 02/2012 – PRONATEC-IFBA - campus Vitória da 
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Conquista/BA, tendo em vista que não foi respeitada a ordem de classificação do certame no tocante à convocação do Sr. Fabrício Soares dos Santos 
Batista”. 

Determina, ainda: 
a) Que seja comunicada a 1ª CCR a respeito do presente ato, apenas para conhecimento, dado o caráter sigilo das investigações; 
b) Aguarde-se em cartório até a data da oitiva agendada. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 15787| 
PORTARIA Nº 20, DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 
Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da PR-BA. Ref.: Notícia de 
Fato nº 1.14.000.000778/2015-62. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nos artigos 6°, VII, alínea "a", "c" e “d” da Lei Complementar nº 75/93 e 
129, II, III e VI, da Constituição Federal de 1988, e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e: 

a) Considerando a Representação ofertada dando conta de possíveis irregularidades quanto à ausência de informações, notadamente 
no Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu link “Intermediação de Mão de Obra- IMO (SINE)”, acerca de vagas a serem preenchidas junto 
aos postos de atendimentos do SINEBAHIA, o que estaria dificultando o acesso a postos de trabalho disponíveis;  

b) Considerando os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e que, como direito 
social constitucionalmente assegurado, o seu exercício deve ser assegurado pelo Estado Democrático;  

c) Considerando a necessidade de se obter maiores informações sobre os fatos narrados e que o objeto da presente investigação se 
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando, por fim, a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
(art. 127), assim como a sua função institucional de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos Serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados” na Constituição, “promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II, todos da Constituição Federal); 

RESOLVE INSTAURAR Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, com o seguinte 
objeto: “apurar possíveis irregularidades/omissões na divulgação de vagas de trabalho disponíveis nas unidades do SINEBAHIA, notadamente pelo Portal 
do Ministério do Trabalho e Emprego”, determinando as seguintes providências preliminares: 

1) Oficie-se o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, encaminhando-lhe cópia 
da Portaria em epígrafe e da Representação, para que no prazo de 20 (vinte) dias, se manisfeste acerca dos fatos apresentados;  

2) Oficie-se a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), encaminhando-lhe cópia desta Portaria e da 
Representação, para que no prazo de 20 (vinte) dias, se manisfeste sobre os fatos apresentados; 

3) Oficie-se o Representante, encaminhando-lhe cópia da presente Portaria, afim de que tome conhecimento da instauração do 
presente inquérito; 

4) Autue-se a presente Portaria e as peças de informação nela mencionadas; Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão (PFDC); Encaminhe-se para publicação na forma do Art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010. 

Com a resposta, ou esgotado o prazo, façam-me os autos conclusos. 
 

DOMÊNICO D'ANDREA NETO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 15265| 
DESPACHO Nº 4.869, DE 15 DE ABRIL DE 2015 

 
PA-Tutela Coletiva. Autos nº: 1.15.000.000123/2015-57. Área Temática: 
Combate a corrupção. Objeto: Representação em face de ex-Prefeito e ex-
secretários de Educação (01/01/2012 a 31/12/2012). Suposto abuso de poder 
econômico e desrespeito às leis administrativas. Contratação, de forma irregular, 
para exercer o cargo de técnico de apoio ao usuário. PRORROGAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
 

Como não foi possível, até o momento, adotar qualquer das medidas do art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, 
prorrogo o prazo de instrução por mais 90 (noventa) dias, nos termos do § 1º do citado artigo, c/c o § 6º, inciso III, do Art. 2º, da Resolução CNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007. 

Cumpra-se. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - 15227| 

DESPACHO Nº 4.872, DE 15 DE ABRIL DE 2015 
 

PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PA –Tutela 
Coletiva. Autos nº: 1.15.000.000134/2015-37. Área Temática:  Combate à 
corrupção. Objeto: Governo do Estado do Ceará / SEMACE. Informa a existência 
de diversas ações de usucapião em nome da empresa Fernando Macêdo Imóveis 
Ltda. Pedido de averiguação.   
 

Como não foi possível, até o momento, adotar qualquer das medidas do art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, 
prorrogo o prazo de instrução por mais 90 (noventa) dias, nos termos do § 1º do citado artigo, c/c o § 6º, inciso III, do Art. 2º, da Resolução CNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007. 

Cumpra-se. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 15172| 

RETIFICAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe 
foi delegada pela Portaria PGR nº 74, de 06 de fevereiro de 2014 e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, bem como 
as informações constantes no Processo nº 55607-27.2014.4.01.3400, resolve: 

Retificar a Portaria nº 120, de 23 de abril de 2015, publicada no DMPF-e – Extrajudicial de 27/04/2015, Página 90. 
Onde se lê: 
Designar o Procurador da República Bruno Freire de Carvalho Calabrich e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que 

o substituir, para oficiar no Processo nº 55607-27.2014.4.01.3400. 
Leia-se: 
Designar a Procuradora da República Andréa Silva Araújo e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que a substituir, 

para oficiar no Processo nº 55607-27.2014.4.01.3400. 
 

MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART 
Procurador-Chefe 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 1943| 
PORTARIA N° 15, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 
Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

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

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 
promover a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas ; 

Considerando a existência de graves conflitos agrários no Município de Santa Terezinha/MT, noticiado em rede nacional; 
DETERMINO: 
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é “PFDC – Apurar as circunstâncias nas quais se dá conflito 

agrário em curso no município de Santa Terezinha/MT, promovendo medidas destinadas a assegurar o acesso à terra, segundo a política de reforma 
agrária prevista no artigo 184, da Constituição da República”. 

b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 
5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Cínthia S. Bento. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 9158| 
PORTARIA Nº 52, DE 22 DE ABRIL DE 2015 

 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA ABAIXO SUBSCRITO, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição da 

República e na alínea “e” do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº75/93, 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção de 
interesses difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei nº7853/89; 
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Considerando a obrigação do Ministério Público Federal de resguardar a máxima efetividade dos direitos fundamentais à dignidade 
humana, sobretudo envolvendo pessoas vulneráveis, tais como as pessoas com deficiência, idosos e aqueles com mobilidade reduzida; 

Considerando que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, implicando a necessária 
implementação de políticas públicas voltadas à inserção de todas as pessoas na sociedade, inclusive e em especial as deficientes, propiciando a igualdade 
de oportunidades e a humanização das relações sociais; 

Considerando que a Constituição Federal reservou especial espaço para os princípios da igualdade (artigo 5°, inciso XXXI do artigo 
7° e inciso VIII do artigo 37), da inclusão social (inciso IV do artigo 203, inciso III do artigo 208, inciso II do § 1º e 2º do artigo 227) e da ampla 
acessibilidade (artigo 244); 

Considerando, aliás, que o princípio da efetiva igualdade torna indispensável que as pessoas com deficiência recebam atendimento 
diferenciado, na medida de sua desigualdade, concretizando o Estado Democrático de Direito pregado pela Lei Maior; 

Considerando, ainda, que a Lei nº7.853/1989 estabelece o necessário apoio às pessoas deficientes, com o objetivo de sua total 
integração social, sendo que a Lei nº10.048/2000 concede prioridade de atendimento aos deficientes, idosos, gestantes, lactantes e as pessoas 
acompanhadas por criança de colo; 

Considerando que a Lei nº10.098/2000, por seu turno, estabelece normas gerais para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, sendo que os Decretos nº914/1993 e nº3.298/1999 (regulamentadores da Lei nº7.853/1989) dispõem sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 

Considerando o disposto no artigo 9º da Convenção Sobre Direito das Pessoas com Deficiência, ratificada no Brasil por meio do 
Decreto Legislativo nº186, de 09 de julho de 20081; 

Considerando que a disponibilização de funcionários para realizar a transcrição nos exames é medida imprescindível para 
concretização da inclusão social, consubstanciada na adaptação do meio à pessoa deficiente; 

Considerando a necessidade de mais informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de 
interesses indisponíveis, além da complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo, conforme determina 
o §1º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº1.20.000.001952/2014-14 em INQUÉRITO CIVIL para “fiscalizar suposto 
irregularidade perpetrada pelo Instituto de Ensino Superior de Mato Grosso no tratamento de discentes deficientes, em especial deixando de disponibilizar 
os mecanismos de acessibilidade necessários para o aprendizado”, mantendo-se sua ementa, número de autuação e Ofício para o qual foi distribuído, nos 
termos do §4º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

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

Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam requisitadas 
informações do IESMT, conforme determinado em despacho próprio. 

Encaminhe-se, junto com a requisição, cópia desta portaria de instauração, nos termos do §9º do artigo 6º da Resolução nº23/2007 do 
egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
GUSTAVO NOGAMI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 1928| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da atribuição prevista no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, 

com fundamento nas questões de fato e de direito a seguir delineadas, ao final, recomenda à Senhora CASSANDRA MARONI NUNES, Secretária do 
Patrimônio da União; ao Senhor FLÁVIO CHIARELLI VICENTE DE AZEVEDO, presidente da Fundação Nacional do Índio; ao Senhor ROBERTO 
RICARDO VIZENTIN, presidente do Instituto Chico Mendes; ao Senhor SÉRGIO LOPES, secretário da Secretaria Extraordinária de Regularização 
Fundiária na Amazônia Legal; ao senhor ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI, presidente do Banco Central do Brasil; ao senhor LUCIANO 
COUTINHO, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; ao senhor ALEXANDRE CORRÊA ABREU, presidente do 
Banco do Brasil; ao senhor VALMIR PEDRO ROSSI, presidente do Banco da Amazônia; à senhora MIRIAM BELCHIOR, presidente da Caixa 
Econômica Federal 

DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o disposto no artigo 1º, da Lei 
Complementar n° 75/93; 

2. CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do meio ambiente e do patrimônio 
público social e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto no artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e nas alíneas a e d 
do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 75/93; 

3. CONSIDERANDO que incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos asseguradas pela Constituição Federal, conforme artigo 2º, da Lei Complementar nº 75/93; 

4. CONSIDERANDO que Compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos 
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas e às minorias étnicas, conforme artigo 6º, inciso VII, alínea 
“c”; 

DOS DIREITOS TERRITORIAIS ASSEGURADOS AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
5.CONSIDERANDO o disposto no artigo 14, da Convenção 169, da OIT, de 27 de junho de 1989, promulgada pelo Decreto nº 5.051, 

de 19 de abril de 2004, in verbis:  
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“Artigo 14 
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam 
exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, 
deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam 
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.  

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 
formuladas pelos povos interessados.” 

6. CONSIDERANDO ainda que os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos interessados condições equivalentes às 
desfrutadas por outros setores da população, para fins de concessão dos meios necessários para o desenvolvimento das terras que esses povos já possuem, 
conforme o disposto o artigo 19, alínea “b”, da Convenção 169, da OIT, de 27 de junho de 1989; 

7. CONSIDERANDO que a Convenção da Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, 
estabelece, em seu artigo 8º, “j”, o dever de cada parte contratante, “em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, 
inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas”; 

8. CONSIDERANDO a “estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações 
indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, 
de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes” (Convenção sobre 
Diversidade Biológica); 

9. CONSIDERANDO o disposto no artigo 26, da Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas, in verbis: 
“Artigo 26 
1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra 

forma utilizado ou adquirido. 
2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão 

da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido. 
3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará 

adequadamente os costumes, as tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram.” 
10. CONSIDERANDO que a concretização dos direitos humanos em um contexto pluriétnico pressupõe o reconhecimento e a 

garantia de direitos territoriais, necessários à sobrevivência física e cultural de coletividades humanas que se reconhecem e são reconhecidas como 
agrupamentos distintos da sociedade majoritária, preceito que não pode ser ignorado por um Estado Democrático de Direito; 

11. CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988, no caput do seu art. 231, reconhece aos povos indígenas suas 
tradições, organizações sociais, costumes, línguas e crenças, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, atribuindo à 
União o dever de demarcá-las e protegê-las; 

12. CONSIDERANDO o disposto no inciso VII do art. 2º do Estatuto do Índio, in verbis: 
“Artigo 2º. Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites 

de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 
[...] 
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, 

reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes;”  
13. CONSIDERANDO que os territórios tradicionais possuem dimensão transgeracional, ultrapassando as funções meramente 

econômicas da terra, sendo elemento essencial à constituição e reconstituição histórica da identidade coletiva indígena e tradicional; 
14. CONSIDERANDO ser finalidade da Fundação Nacional do Índio garantir o cumprimento da política indigenista, fundada no 

princípio da garantia à posse permanente das terras que habitam e o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes, nos 
termos da Lei 5.371/67; 

15. CONSIDERANDO que as terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 
da Constituição Federal, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com 
o disposto no Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996; 

16. CONSIDERANDO que a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos 
desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal 
de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação (artigo 2º, do Decreto nº 1.775/1996); 

17. CONSIDERANDO que o órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado, composto 
preferencialmente por servidores do próprio quadro funcional, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de 
natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação (artigo 2º, § 1º, do Decreto nº 
1.775/1996); 

18. CONSIDERANDO o objetivo 0943, do plano plurianual 2011-2015, da Fundação Nacional do Índio, que prevê: 
“Garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da consolidação dos espaços e definição dos limites 

territoriais, por meio de ações de regularização fundiária, fiscalização e monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados, contribuindo 
para a redução de conflitos e para ampliar a presença do Estado democrático e pluriétnico de direito, especialmente em áreas vulneráveis.”  

19. CONSIDERANDO que “os territórios indígenas, no tratamento que lhes foi dado pelo novo texto constitucional, são concebidos 
como espaços indispensáveis ao exercício de direitos identitários desses grupos étnicos. As noções de etnia/cultura/território são, em larga medida, 
indissociáveis.”1; 
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20. CONSIDERANDO que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) 
tem como principal objetivo o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 
garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização 
e suas instituições (art. 2º, da anexo I, do Decreto nº 6.040/2007); 

21. CONSIDERANDO que são objetivos específicos da PNPCT garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o 
acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica (art. 3º, inciso I, da anexo I, do Decreto nº 
6.040/2007); 

22. CONSIDERANDO que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação possui entre os seus objetivos “proteger os recursos 
naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente” (Lei nº 9.985/2000, art. 4º, inciso XIII); 

23. CONSIDERANDO que as unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público, mediante estudos técnicos e consulta 
pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade (Lei nº 9.985/2000, art. 22, caput e §2º); 

24. CONSIDERANDO que as Reservas de Desenvolvimento Sustentável são “áreas naturais que abrigam populações tradicionais, 
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 
ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica” (Lei nº 9.985/2000, art. 
20, §1º); 

25. CONSDERANDO que as Reservas de Desenvolvimento Sustentável têm como objetivo básico “preservar a natureza e, ao mesmo 
tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais 
das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas 
populações” (Lei nº 9.985/2000, art. 20, ). 

26. CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 89, de 15 de abril de 2010, da Secretaria do Patrimônio da União, que disciplina a 
utilização e o aproveitamento dos imóveis da União em favor das comunidades tradicionais, com objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e 
sustentável dos recursos naturais disponíveis no orla fluvial, voltados à subsistência dessas populações, mediante a outorga do Termo de Autorização de 
Uso Sustentável – TAUS, a ser conferido em caráter transitório e precário pelos Superintendentes do Patrimônio da União; 

27. CONSIDERANDO que o Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS será outorgado prioritariamente na modalidade 
coletiva, segundo o artigo 5º, da Portaria SPU nº 89/2010; 

DA PROPRIEDADE DA UNIÃO SOBRE OS TERRITÓRIOS DE VÁRZEA DO RIO ARAGUAIA, conforme Nota Técnica 
Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP 

28. CONSIDERANDO que Secretaria do Patrimônio da União, conforme informado na Nota Técnica Conjunta nº 
689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, realizou a identificação das áreas de alagamento periódico do Rio Araguaia, através de 
procedimento de modelagem computacional, apoiada com dados coletados em campo, seguida por uma modelagem hidrológica de fluxo, apoiada com 
dados hidrológicos da Rede Hidrometeorológica Nacional da Agência Nacional de Águas (ANA); que referida identificação foi realizada de forma 
simplificada, conforme consubstanciado na Lei nº 11.952/2009, no intuito de se definir as áreas indubitavelmente da União, na região analisada; 

29. CONSIDERANDO que a modelagem computacional gerou um Modelo Digital de Elevação, que teve como insumos as imagens 
Landsat 7 e as imagens do Projeto Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), ambas com pixels de aproximadamente 30 metros; que as elevações 
decorrentes da diversidade da flora foram corrigidas por classificação automática das imagens de forma a se obter um modelo digital de terreno, apto a 
receber a modelagem hidrológica; 

30. CONSIDERANDO que, sobre o Modelo Digital de Elevação corrigido, aplicou-se o módulo Wetness Index do software 
SAGAGIS, que calcula a capacidade de alagamento do curso d'água, considerando efeitos de remanso, sinuosidades da calha do rio e estrangulamentos 
com efeitos a montante; 

31. CONSIDERANDO que, com o apoio dos dados coletados em campo pelo Ministério Público Federal (MPF), com o apoio da 
comunidade tradicional dos Retireiros do Araguaia, o modelo hidrológico foi calibrado em termos de fluxo e de atingimento da cota de alagamento; que 
após a calibração do modelo hidrológico, extraiu-se o vetor correspondente à área de alagamento referente à linha média das enchentes ordinárias 
(LMEO), consonante com a série histórica de vazões atestadas pelas estações hidrometeorológicas da ANA; 

32. CONSIDERANDO que, em razão da escala dos insumos utilizados nas duas modelagens e a imprecisão intrínseca desses modelos, 
fez-se uma margem de segurança interna de 100m na área delimitada, de forma que os erros contidos no processo ficassem externos à poligonal definida; 
que foram excluídas três áreas inseridas nessa poligonal, identificadas pela modelagem como não sujeitas a inundações periódicas e, portanto, não sendo 
caracterizadas a priori como indubitavelmente da União; 

33. CONSIDERANDO que, após esse procedimento de identificação realizado pela CGALE/DEDES e homologado pela 
CGIPA/DECAP, do órgão central da SPU, elaborou-se o memorial descritivo com área total de 1.627.686,4495 ha (um milhão, seiscentos e vinte e sete 
mil, seiscentos e oitenta e seis hectares, quarenta e quatro ares e noventa e cinco centiares), como área da União situada às margens do Rio Araguaia; 

34. CONSIDERANDO que a área acima referida situa-se nas mesorregiões  Nordeste do Estado de Mato-Grosso e Ocidental do 
Estado do Tocantins, envolvendo parte dos municípios de Luciara-MT, Canabrava do Norte-MT, Novo Santo Antônio-MT, Porto Alegre do Norte-MT, 
Santa Terezinha-MT, São Félix do Araguaia-MT, Formoso do Araguaia-TO, Lagoa da Confusão-TO e Pium-TO, e está localizada às margens do Rio 
Araguaia, caracterizada como área indubitavelmente da União, por se constituir de áreas periodicamente inundáveis em seu médio e baixo curso; 

35. CONSIDERANDO que os estudos técnicos realizados pela Secretaria do Patrimônio da União resultaram na edição da Portaria 
nº 294, de 26 de novembro de 2014, que declarou de interesse do serviço público o imóvel da União caracterizado como várzea do rio Araguaia, com 
área de 1.627.686,4495 ha, acima referido, por tratar-se de área indubitável da União; 

36. CONSIDERANDO que a referida Portaria nº 294/2014 destinou o imóvel à regularização fundiária de interesse social e ao 
reconhecimento do território de comunidades tradicionais que ocupam o local para fins de moradia, reprodução sociocultural e uso sustentável dos 
recursos naturais; 

37. CONSIDERANDO que, apesar do rigor técnico e conformidade legal dos estudos que levaram à edição da Portaria nº 294/2014, 
a Secretaria do Patrimônio da União editou a Portaria nº 10, de 30 de janeiro de 2015, determinando a revogação da Portaria nº 294/2014 e a criação de 
Grupo de Trabalho com a finalidade de promover estudos técnicos sobre a situação fundiária nas áreas sujeitas a inundações periódicas do rio Araguaia, 
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localizadas nos territórios abrangidos pelos municípios de Luciara/MT, Canabrava do Norte/MT, Novo Santo Antônio/MT, Porto Alegre do Norte/MT, 
Santa Terezinha/MT, São Félix do Araguaia/MT, Formoso do Araguaia/TO, Lagoa da Confusão/TO, Pium/TO, Santa Rita do Tocantins/TO e Dueré/TO; 

38. CONSIDERANDO que a função socioambiental da propriedade é um princípio norteador da gestão do Patrimônio da União (art. 
1°, I, Portaria MP nº 232, de 3 de agosto de 2005), que, em sintonia com os mandamentos constitucionais (art. 5°, XXIII, c/c art. 170, III e art. 186), visa 
harmonizar o exercício do direito à propriedade pública com a garantia de direitos sociais e difusos assegurados na Constituição Federal, como moradia 
(art. 6º, CF) e meio ambiente (art. 225, CF); 

39. CONSIDERANDO ainda o relatório de levantamento fundiário realizado pelo professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que 
“demonstra que a titulação de áreas inundáveis de Luciara pelo Estado de Mato Grosso seria passível de contestação judicial, uma vez que estas áreas, 
consideradas o próprio leito do rio, ou mesmo terrenos marginais a estes seriam de propriedade da União Federal”, conforme consta do Parecer 01/2010, 
do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT), do ICMBio, relativo ao 
Processo Administrativo nº 02001.005878/2004-99, que trata da criação de unidade de conservação de uso sustentável em Luciara/MT; 

DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE REIVINDICAM O RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIOS 
TRADICIONAIS NO VALE DO ARAGUAIA/MT, NA MESORREGIÃO NORDESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

40. CONSIDERANDO a existência de povos e comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade na mesorregião nordeste do 
Estado de Mato Grosso, especialmente a comunidades tradicional dos Retireiros do Araguaia e os povos indígenas denominados Kanela do Araguaia, 
Xerente Agapito, Tapirapé e Karajá, que reivindicam perante o Estado brasileiro o reconhecimento de territórios tradicionais, na forma da Constituição 
da República, das convenções internacionais e de leis já anteriormente citadas nesta recomendação; 

41. CONSIDERANDO que, “entre os principais conflitos e ameaças ao ambiente e à cultura local dos retireiros do Araguaia, situa-
se a grilagem de terras, que historicamente tem contribuído para o aumento da pressão sobre as áreas de retireiros e posseiros locais. Em geral, a grilagem 
de terras é feita para a aquisição de financiamentos bancários dando a terra como garantia. Nos últimos tempos, no entanto, a pressão da grilagem tem 
cada vez mais penetrando as áreas inundáveis do Araguaia no sentido oeste-leste, ou seja, vinda do eixo da BR 158 em direção ao rio Araguaia”, conforme 
Parecer 01/2010, da CNPT/ICMBio; 

42. CONSIDERANDO a constatação lançada no Relatório Final do levantamento e da caracterização da situação fundiária em 
Luciara/MT, elaborado pelo ICMBio, através do consultor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Professor Titular de Geografia Agrária da USP, CREA nº 
102.194, de que, na região objeto do estudo, “todas as terras públicas têm a presença de grileiros com fazendas em seu interior como se poderá ver pelos 
pontos georreferenciados em campo [...]. É também necessário registrar, que há a presença de posseiros nestas áreas públicas, embora reconhecida pela 
Constituição de 1988 do direito de posse (até 50ha) ou quando o módulo fiscal mínimo é superior até o seu limite desde que seja inferior o 100ha. Para 
o município de Luciara o módulo fiscal é de 80ha, que seria o limite máximo assegurado a estes posseiros quando da aplicação de um projeto de 
regularização fundiária pelo INCRA”; 

43. CONSIDERANDO ainda que “a questão das irregularidades e da ilegalidade presente na estrutura fundiária do município de 
Luciara tornam-se centrais na política a ser traçada pelo ICMBio para a implantação da UC nesta região. O possível conflito de interesses terá como 
sujeitos sociais principais no próprio município os grileiros de terras de domínio privado e de terras públicas, e, em seguindo lugar, os proprietários dos 
títulos que não exercem nenhuma atividade agropecuária no município, não dispondo, portanto, da posse das terras de seus títulos, detendo apenas o 
domínio. O primeiro grupo representado pelos grileiros fazendeiros tem adotado a estratégia de trazer para o seu lado, colocando-se contra a UC, alguns 
posseiros desinformados sobre seus direitos e, sobre as possibilidades de permanecerem na área”, conforme Relatório Final do levantamento e da 
caracterização da situação fundiária em Luciara/MT, elaborado pelo Professor Doutor Ariovaldo Umbelino de Oliveira; 

44.CONSIDERANDO que as violências sofridas pelos Retireiros do Araguaia em setembro de 2013 foram objeto do Relatório de 
Direitos Humanos e da Terra 2013, elaborado pela Fórum dos Direitos Humanos e da Terra, sob a coordenação do Centro Burnier Fé e Justiça, no qual 
se registrou que“na noite do dia 18 de setembro [de 2013], a casa do retiro do Rubem foi incendiada. No dia 19 a estrada bloqueada, impedindo a entrada 
e saída de pessoas. As pessoas e instituições que apoiam a luta dos retireiros foram coagidos, sob ameaças, a retornarem. No dia 21, atearam fogo em 
pneus em frente à residência do Rubem. No dia 22, a casa de retiro do Domingos, pai de Jossiney, vereador e retireiro, foi incendiada. A Lidiane, irmã 
do Rubem, recebe ameaça de ser queimada viva em cima da sua moto. Na madrugada do dia 23, dois disparos de arma de fogo foram deflagrados na 
porta da casa de José Raimundo Ribeiro, diácono da Prelazia de São Félix do Araguaia e apoiador das lutas dos retireiros. Sucessivas manifestações 
(passeatas) passaram em frente à residência da família do Sr. Rubem com o objetivo de intimidá-la e coagi-la. Somente no domingo à tarde o bloqueio 
foi suspenso. A despeito de todas as denúncias e comunicados apresentados ao Estado, nenhuma providência foi tomada no sentido de restabelecer o 
estado de direito e garantir a integridade física e moral das pessoas que estavam sendo ameaçadas. Na terça-feira (24 de setembro) a Polícia Federal, por 
demanda do Ministério Público Federal, realizou a prisão temporária de algumas pessoas suspeitas e manteve um efetivo de policiais no município. 
Atitude que não equaciona a situação de conflito; mesmo com esta proteção temporária as lideranças ainda temem pela própria vida”; 

45. CONSIDERANDO que os fatos narrados no parágrafo anterior resultaram na prisão temporária de três pessoas, à qual se seguiu, 
no dia 02 de maio de 2014, denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de oito pessoas, pela prática, em concurso material, dos crimes 
descritos nos artigos 147 (ameaça), 148 , § 2º (sequestro e cárcere privado), e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal; 

46. CONSIDERANDO que, conforme relatado no Memorando nº 572/SEGAT/GAB/CRAT/2014, oriundo da Coordenação Regional 
Araguaia-Tocantins da FUNAI, a indefinição em relação à demanda territorial do povo Kanela do Araguaia tem gerado: “a) a exposição dos indígenas a 
violência cotidiana exercida pelos latifundiários e grileiros da região, com ameaça aos membros da comunidade e restrição de acesso à aldeia e de 
liberdade de circulação na região; b) tensionamento da relação entre etnias (em especial Kanela do Araguaia e Tapirapé) por haver interesses conflitantes 
em relação ao referido território; e c) tumulto no ambiente de trabalho da CR e CTL de Confresa (a mesma foi ocupada pelos indígenas tapirapé na data 
de 05 de agosto de 2014), ameaças e pedido de exoneração a servidores, dentre outras violêncas e confusões”; que “o povo do Kanela do Araguaia 
encontra-se atualmente em estado de extrema vulnerabilidade”; 

47. CONSIDERANDO a existência da Aldeia Porto Velho, no Município de Luciara/MT, na região de coordenadas 10º46'44.27''S e 
51º019.76''O, que constitui território de ocupação tradicional da etnia Kanela do Araguaia, às margens do rio Tapirapé, em área sujeita sujeita a inundações 
periódicas pelas cheias do rio Araguaia; 

48. CONSIDERANDO o ofício n° 762/DPT/2014, da Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, que afirmou que a reivindicação 
fundiária da comunidade Kanela do Araguaia está em fase de qualificação, juntamente com outros 349 registros de reivindicação de diversos povos 
indígenas, sendo a demarcação de terras indígenas realizada a partir da criação de grupos de trabalho concentrados em complexos regionais; 

49. CONSIDERANDO que, na região Vale do Araguaia, já existe Grupo de Trabalho voltado à definição dos limites das Terras 
Indígenas Tapirapé/Karajá e São Domingos, alegando a FUNAI que somente poderia iniciar os estudos relacionados à demarcação do território Kanela 
do Araguaia após a finalização dos procedimentos anteriores, salvo nos casos de extrema vulnerabilidade; 
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50. CONSIDERANDO que, ainda conforme o supracitado ofício, “A priorização dos procedimentos de identificação e delimitação é 
pautada pelos seguintes critérios: i) antiguidade da reivindicação ou do procedimento administrativo, ii) situação de vulnerabilidade social do grupo 
indígena, iii) inexistência de terra demarcada para o mesmo povo na mesma região, iv) impacto de grandes empreendimento, v) interesse manifesto do 
INCRA na área para a criação de assentamentos ou territórios quilombolas, vi) interesse manifesto de órgãos ambientais (ICMBio, Secretarias Estaduais 
e Municipais de meio ambiente) na área para a criação de unidades de conservação”; 

51. CONSIDERANDO que a comunidade indígena Kanela do Araguaia preenche, ao menos, quatro dos requisitos elencados pela 
autarquia indigenista, a saber, (ii) a vulnerabilidade social do grupo indígena; (iii) a inexistência de terra demarcada para o mesmo povo na mesma região; 
(v) interesse manifesto do INCRA na área para a criação de assentamentos ou territórios quilombolas; e  (vi) o interesse manifesto de órgãos ambientais; 

52. CONSIDERANDO que o requisito (ii) vulnerabilidade social do grupo indígena Kanela do Araguaia está devidamente 
preenchido, ante o cenário atual de conflitos enfrentado pela comunidade indígena, vítima de violências perpetradas por grileiros e supostos proprietários 
rurais da região, o que inclui ameaças aos membros da comunidade, restrições de acesso à Aldeia Porto Velho e à liberdade de locomoção do grupo; 

53. CONSIDERANDO a demanda formulada pela comunidade Xerente Agapito, que reivindica, perante a Coordenação Técnica 
Local da FUNAI em Confresa/MT e a Procuradoria da República em Barra do Garças/MT, que o estado brasileiro lhe assegure o território necessário à 
sua sobrevivência física e cultural, uma vez que parte da comunidade encontra-se atualmente instalada no interior da Terra Indígena Urubu Branco, da 
etnia Tapirapé;  

54. CONSIDERANDO que a inexistência de reconhecimento dos territórios dos povos e comunidades tradicionais referidos, todos 
situados na área objeto da revogada Portaria nº 294, da Secretaria do Patrimônio da União, impede ou dificulta o acesso adequado a serviços essenciais 
prestados pelo Estado, em especial o acesso à saúde e à educação; 

55. CONSIDERANDO ainda a existência de interesse de órgãos ambientais, dado que tramitam perante o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade os Procedimentos nº 02001.005878/2004-99 e n° 04997.002217/2014-43, que tratam da criação da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Mato Verdinho, destinada a garantir e preservar o modo tradicional de vida dos Retireiros do Araguaia; 

56. CONSIDERANDO que, em toda a região nordeste do estado de Mato Grosso, “é possível encontrar grupos humanos reunidos 
em comunidades que vivem numa relação simbiótica com o ambiente local, utilizando os recursos naturais para a sua sobrevivência, criando assim uma 
teia de relações que garante a conservação das características ambientais e manifestações culturais do local. Essas relações 'harmônicas' entre homem e 
natureza estão sendo cada dia mais fragilizadas em decorrência do avanço da fronteira agrícola e a chegada de recursos tecnológicos”2; 

57. CONSIDERANDO que “frequentes transformações econômicas e sociais estão se desenhando com a entrada de grupos 
populacionais vindos de diferentes locais do país. Com isso as comunidades tradicionais e os povos indígenas procuram se unir para mais uma batalha 
de luta para que seus direitos minimamente sejam respeitados.3” 

DAS RESTRIÇÕES LEGAIS AO COMÉRCIO E DISPOSIÇÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 
58. CONSIDERANDO que a Lei nº 11.952/2009, estabeleceu, em seu artigo 4º, incisos II e III, não serem passíveis de alienação ou 

concessão de direito real de uso as ocupações que recaiam sobre áreas tradicionalmente ocupadas por população indígena, as florestas públicas, as 
unidades de conservação ou as áreas que sejam objeto de processo administrativo voltado à criação de unidades de conservação; 

59. CONSIDERANDO que, conforme prescreve o § 1º, do artigo 4º, da Lei nº 11.952/2009, as áreas ocupadas que abranjam parte ou 
a totalidade de terrenos de marinha, terrenos marginais ou reservados, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação nos termos do art. 20 da 
Constituição Federal, poderão ser regularizadas mediante outorga de título de concessão de direito real de uso; 

60. CONSIDERANDO que, segundo dispõe o § 2º, do artigo 4º, da Lei nº 11.952/2009, as terras ocupadas por comunidades 
quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se-lhes, no que couber, 
os dispositivos da referida Lei; 

61. CONSIDERANDO que, conforme prescreve o artigo 8º, inciso I, da Lei nº 11.952/2009, em caso de conflito nas regularizações, 
a União priorizará a regularização em benefício das comunidades locais, se o conflito for entre essas comunidades e particular, pessoa natural ou jurídica; 

62. CONSIDERANDO que, segundo dispõe o artigo 4º, do Decreto nº 6.992/2009, identificada a existência de disputas em relação 
aos limites das ocupações, o órgão executor buscará acordo entre os ocupantes, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 11.952, de 2009; 

63. CONSIDERANDO que, conforme estabelece os artigos 11 e 12, do Decreto nº 6.992/2009, caso a gleba a ser regularizada abranja 
terrenos marginais, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação não demarcadas, caberá à Secretaria do Patrimônio da União delimitar a 
faixa da gleba que não será suscetível à alienação, que será definida em cada uma das glebas e se estenderá até o limite de quinze metros,  a partir da 
linha das cheias dos rios federais, para as áreas localizadas em terrenos marginais;   

64. CONSIDERANDO que, segundo o disposto na Lei nº 11.284/2006, artigo 3º, inciso X, consideram-se comunidades locais as 
populações tradicionais e outros grupos humanos, organizados por gerações sucessivas, com estilo de vida relevante à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica; 

65. CONSIDERANDO que, segundo o disposto na Lei nº 11.284/2006, artigo 6º, antes da realização das concessões florestais, as 
florestas públicas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais serão identificadas para a destinação, pelos órgãos competentes, por meio da criação de 
reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável; concessão de uso, por meio de projetos de assentamento florestal, de desenvolvimento 
sustentável, agroextrativistas ou outros similares, nos termos do art. 189 da Constituição Federal e das diretrizes do Programa Nacional de Reforma 
Agrária; ou por outras formas previstas em lei; 

66. CONSIDERANDO, conforme § 1º, do artigo 6º, da Lei nº 11.284/2006, que a destinação de que trata o parágrafo anterior será 
feita de forma não onerosa para o beneficiário e efetuada em ato administrativo próprio; 

67. CONSIDERANDO, conforme § 3º, do artigo 6º, da Lei nº 11.284/2006, que o Poder Público poderá, com base em condicionantes 
socioambientais definidas em regulamento, regularizar posses de comunidades locais sobre as áreas por elas tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, 
que sejam imprescindíveis à conservação dos recursos ambientais essenciais para sua reprodução física e cultural, por meio de concessão de direito real 
de uso ou outra forma admitida em lei, dispensada licitação; 

68. CONSIDERANDO que a Portaria nº 09, de 23 de janeiro de 2007, do Ministério do Meio Ambiente1, definiu áreas prioritárias 
para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, reconhecendo-se, no âmbito da referida portaria a 
relevância socioambiental das áreas identificadas como Ce209 (Corredor Tapirapé-Urubu Branco), Ce394 (Parque Nacional do Araguaia), Ce395 (Terra 
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Indígena Cacique Fontoura), Ce398 (Resex Retireiros do Araguaia), Ce400 (Terra Indígena Inawebohona), Ce 401 (Terra Indígena Tapirapé-Karajá) e 
Am376 (Terra Indígena Urubu Branco)2, todas incluídas no perímetro definido pela Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-
CGIPA/DECAP/SPU-MP; 

DA NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO OBJETO DA Nota 
Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP 

69. CONSIDERANDO que os eventuais conflitos entre comunidades tradicionais e proprietários rurais devem ser solucionados com 
a implementação de medidas adequadas pelo poder público, sempre resguardando a integridade cultural e física dos povos afetados, observando-se 
estritamente a ordem de prioridade estabelecida pelo artigo 8º, inciso I, da Lei nº 11.952/2009; 

70. CONSIDERANDO que a Portaria nº 294/2014, da Secretaria do Patrimônio da União, ao declarar o domínio indubitável da União 
e o interesse público federal sobre a área delimitada pela Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, sofreu diversas 
contestações de natureza política, respaldadas por parlamentares federais e estaduais,  prefeituras e governo estaduais de Mato Grosso e Tocantins, o que 
levou à sua revogação, com a constituição de Grupo de Trabalho destinado a estudar  a situação fundiária das áreas sujeitas a inundações periódicas do 
rio Araguaia; 

71. CONSIDERANDO todo o previsto na Lei nº 6.383/1976, que dispõe sobre o  Processo Discriminatório Administrativo de Terras 
Devolutas da União, com previsão para a criação de Comissões Especiais instauradas para discriminar as terras da União, que convocarão os interessados 
para apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias, em local a ser fixado no edital de convocação, seus títulos, documentos, informações de interesse; que 
se consideram informações de interesse aquelas relativas à origem e seqüência dos títulos, localização, valor estimado e área certa ou aproximada das 
terras de quem se julgar legítimo proprietário ou ocupante; suas confrontações e nome dos confrontantes; natureza, qualidade e valor das benfeitorias; 
culturas e criações nelas existentes; financiamento e ônus incidentes sobre o imóvel e comprovantes de impostos pagos, se houver, conforme artigo 4º, 
caput e §1º, da Lei nº 6.383/1976; 

72. CONSIDERANDO que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA está investido de poderes de 
representação da União, para promover a discriminação de suas terras devolutas, nos termos do artigo 18, da Lei nº 6.383/1976, havendo todavia, 
conforme estabelece o artigo 33, da Lei nº 11.952/2009, transferência do “Incra para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos renovável por igual período, nos termos de regulamento, em caráter extraordinário, as competências para coordenar, normatizar e supervisionar o 
processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal”; 

73. CONSIDERANDO que, “iniciado o processo discriminatório, não poderão alterar-se quaisquer divisas na área discriminada, 
sendo defesa a derrubada da cobertura vegetal, a construção de cercas e transferências de benfeitorias a qualquer título, sem assentimento do representante 
da União”, conforme previsto no artigo 24, da Lei nº 6.383/1976; que a infração ao disposto no artigo 24 constituirá atentado, cabendo a aplicação das 
medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil, segundo estabelece o artigo 25, da Lei nº 6.383/1976; 

74. CONSIDERANDO que, os procedimentos de regularização fundiária devem iniciar-se com o reconhecimento dos direitos 
originários assegurados pelo ordenamento jurídico nacional e internacional aos povos e comunidades tradicionais; seguindo-se, a esse reconhecimento, 
a clara delimitação das terras de domínio público, de maneira coordenada pelos entes que compõem a Federação; de forma que somente então, após a 
clara delimitação e garantia dos território tradicionais e das terras públicas, torna-se possível discutir o estabelecimento da propriedade privada sobre a 
terra; 

75. CONSIDERANDO, portanto, que o reconhecimento de direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais – através de 
ações efetivas, tempestivas e adequadas da FUNAI, ICMBio e SPU – constituem requisito prévio e incontornável à regularização fundiária da área objeto 
da revogada Portaria nº 294, da SPU, o que atende também à ordem de prioridade inderrogável estabelecida pelo artigo 8º, inciso I, da Lei nº 11.952/2009; 

76. CONSIDERANDO que a inobservância da ordem proposta nos dois parágrafos anteriores é a principal causa dos graves conflitos 
fundiários vivenciados em diversas regiões do Brasil, responsáveis por um saldo alarmante de mortes e violações de direitos; além de causar insegurança 
jurídica que dificulta ou impede o desenvolvimento eficiente das forças produtivas, em um quadro de respeito aos direitos humanos fundamentais; 

SOBRE A CONCESSÃO DE CRÉDITOS RURAIS EM ÁREAS DE DOMÍNIO INDUBITÁVEL DA UNIÃO E OFERECIMENTO 
DAS MESMAS TERRAS COMO GARANTIA DE FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 

77. CONSIDERANDO que, conforme já exposto no parágrafo 41 desta Recomendação,“entre os principais conflitos e ameaças ao 
ambiente e à cultura local dos retireiros do Araguaia, situa-se a grilagem de terras. Esta atividade histórica tem contribuído para o aumento da pressão 
sobre as áreas de retireiros e posseiros locais. Em geral, a grilagem de terras é feita para a aquisição de financiamentos bancários dando a terra como 
garantia. Nos últimos tempos, no entanto, a pressão da grilagem tem cada vez mais penetrando as áreas inundáveis do Araguaia no sentido oeste-leste, 
ou seja, vinda do eixo da BR 158 em direção ao rio Araguaia”, conforme consta do Parecer 01/2010, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 
Biodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT), do ICMBio, proferido no Processo Administrativo nº 02001.005878/2004-99, 
que trata da criação de unidade de conservação de uso sustentável em Luciara/MT; 

78. CONSIDERANDO que o compromisso nº 4 da Declaração de Collevechio sobre as Instituições Financeiras e Sustentabilidade 
prescreve que “as instituições financeiras deveriam prestar contas às suas partes interessadas, particularmente aquelas que são afetadas pelas companhias 
e negócios que financiam. Prestação de contas significa que as partes interessadas deveriam ter uma voz influente nas decisões financeiras que afetam a 
qualidade do local onde vivem e de suas vidas – ambos visando assegurar que os direitos das partes interessadas estão protegidos pela lei e por práticas 
e procedimentos adotados pelas próprias instituições financeiras”; 

79. CONSIDERANDO que o mesmo compromisso internacional firmado pela Rede Global de Organizações especializada em 
operações no setor financeiro, em seu item n.º 5, afirma que “as instituições financeiras deveriam ser transparentes com as partes interessadas, não 
somente através da divulgação ampla, regular e padronizada, mas também atendendo às necessidades das partes interessadas por informação especializada 
sobre as políticas, procedimentos e transações das instituições financeiras. Confidencialidade bancária não deveria ser utilizada como justificativa para 
sonegar informações às partes interessadas”; 

80. CONSIDERANDO que em 4 de junho de 2003 foi lançada a primeira versão do que se denominou “Princípios do Equador”, por 
meio da qual as instituições financeiras adotaram requisitos para a concessão de financiamentos aos grandes empreendimentos; 

81. CONSIDERANDO que, em 6 de julho de 2006, as grandes instituições financeiras mundiais aprovaram a segunda versão dos 
Princípios de Equador, ampliando ainda mais o rol de projetos submetidos a uma análise ambiental mais rigorosa para a concessão de financiamentos, 
entre elas, para os países não designados como de alta renda, a imposição da avaliação do “padrão de desempenho 7” do IFC, reconhecendo a 
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vulnerabilidade jurídica e social dos povos indígenas e objetivando, entre outras medidas, “evitar impactos adversos decorrentes dos projetos sobre 
comunidades de Povos Indígenas, ou, quando não for possível evitá-los, reduzi-los, neutralizá-los e/ou indenizar os Povos Indígenas”; 

82. CONSIDERANDO que a concessão de financiamentos públicos em terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades 
tradicionais contraria de forma expressa a política pública de reconhecimento dos territórios dessas populações; 

83. CONSIDERANDO que a utilização de bens da União como garantia a financiamentos privados contraria, em regra, princípios de 
legalidade, impessoalidade e moralidade, além de representar risco ao sistema financeiro e ao patrimônio de instituições financeiras que possuem recursos 
públicos integralizando seu capital social; 

84. CONSIDERANDO que, conforme dispõe o artigo 4ª, inciso VI, da Lei nº 4.595/1964, compete ao Conselho Monetário Nacional, 
segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as 
suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras; 

85. CONSIDERANDO que, segundo o artigo 9º, da Lei nº 4.595/1964, compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e 
fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional; 

86. CONSIDERANDO que segundo o artigo 1º, da Lei nº 4.829/1965, o crédito rural será distribuído e aplicado de acordo com a 
política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do povo; 

87. CONSIDERANDO que são objetivos específicos do crédito rural estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais; 
favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários; possibilitar o fortalecimento econômico dos 
produtores rurais, notadamente pequenos e médios; incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à 
melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo (artigo 3º, Lei nº  4.829/1965);  

88. CONSIDERANDO que compete ao Banco Central da República do Brasil, como órgão de controle do sistema nacional do crédito 
rural, sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua coordenação com os que prestam assistência técnica e econômica ao produtor rural; 
elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer de sua execução, tendo em vista a avaliação dos resultados para introdução de correções 
cabíveis; determinar os meios adequados de seleção e prioridade na distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o zoneamento dentro do qual 
devem atuar os diversos órgãos financiadores em função dos planos elaborados (artigo 6º, Lei nº 4.829/1965); 

89. CONSIDERANDO que a hipoteca poderá constituir garantia dos empréstimos rurais, dependendo de registro para a sua validade 
(artigos 25 e 28, Lei nº 4.829/1965);  

90. CONSIDERANDO que o Manual de Crédito Rural prescreve, no Capítulo 2, Seção 2, Item 12, que: 
“12 - Obrigatoriamente a partir de 1º/7/2008, a concessão de crédito rural ao amparo de recursos de qualquer fonte para atividades 

agropecuárias nos municípios que integram o Bioma Amazônia, ressalvado o contido nos itens 14 a 16, ficará condicionada a ̀: (Res 3.545 art 1º II) 
a) apresentação, pelos interessados, de: (Res 3.545 art 1º II) 
I - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) vigente; e (Res 3.545 art 1º II) 
II - declaração de que inexistem embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel; e (Res 3.545 art 

1º II) 
III - licença, certificado, certidão ou documento similar comprobatório de regularidade ambiental, vigente, do imóvel onde será 

implantado o projeto a ser financiado, expedido pelo órgão estadual responsável; ou (Res 3.545 art 1º II) 
IV - na inexistência dos documentos citados no inciso anterior, atestado de recebimento da documentação exigível para fins de 

regularização ambiental do imóvel, emitido pelo órgão estadual responsável, ressalvado que, nos estados onde não for disponibilizado em meio eletrônico, 
o atestado deverá ter validade de 12 (doze) meses; (Res 3.545 art 1º II)” 

91. CONSIDERANDO que o Manual de Crédito Rural prescreve, no Capítulo 2, Seção 2, Item 21, que: 
“21 - Excepcionalmente, até 30/6/2015, a documentação referida no inciso I da alínea “a” do item 12 poderá ser substituída por: (Res 

4.138 art 1º; Res 4.249 art 1o) 
a) requerimento de regularização fundiária, no caso de ocupação em área da União, nos termos da Lei nº 11.952, de 25/6/2009; (Res 

4.138 art 1º)” 
92. CONSIDERANDO que o Manual de Crédito Rural prescreve, no Capítulo 2, Seção 3, Item 18, que “a garantia pode compor-se 

de bens pertencentes a terceiros, que devem assinar o instrumento de crédito como intervenientes-garantidores. (Res 3.239)”; 
Ex positis, recomenda o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 
I. à Secretaria do Patrimônio da União que:  
a) convide a FUNAI, o ICMBio e o INCRA para comporem o Grupo de Trabalho constituído através da Portaria SPU nº 10, de 30 

de janeiro de 2015, destinado a promover estudos técnicos sobre a situação fundiária das áreas sujeitas a inundações periódicas do rio Araguaia, 
localizadas nos territórios abrangidos pelos municípios de Luciara/MT, Canabrava do Norte/MT, Novo Santo Antônio/MT, Porto Alegre do Norte/MT, 
Santa Terezinha/MT, São Félix do Araguaia/MT, Formoso do Araguaia/TO, Lagoa da Confusão/TO, Pium/TO, Santa Rita do Tocantins/TO e Dueré/TO; 

b) que observe o reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus territórios como requisito prévio e 
incontornável à adequada regularização fundiária da área objeto da Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, que 
delimitou imóvel da União caracterizado como várzea do rio Araguaia, com área de 1.627.686,4495 hectares, atendo-se à ordem de prioridade estabelecida 
no artigo 8º, inciso I, da Lei nº 11.952/2009, em caso de conflito nas regularizações;  

c) proceda à outorga de Termo de Autorização de Uso Sustentável da gleba tradicionalmente ocupada pela comunidade dos Retireiros 
do Araguaia, contida no perímetro descrito pela Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, sem prejuízo das 
medidas a serem implementadas pelo ICMBio, no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 

d) proceda à outorga de Termo de Autorização de Uso Sustentável da gleba tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena 
Kanela do Araguaia, na região da Aldeia Porto Velho, contida no perímetro descrito pela Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-
CGIPA/DECAP/SPU-MP, sem prejuízo das medidas a serem efetuadas pela FUNAI, para o reconhecimento definitivo da Terra Indígena Kanela do 
Araguaia; 

e) proceda à identificação das demandas de outros povos e comunidades tradicionais instalados na área delimitada pela Nota Técnica 
Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, promovendo as medidas necessárias, no âmbito de sua atribuição, à garantia dos 
direitos territoriais assegurados a esses povos e comunidades tradicionais;  
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II. à Fundação Nacional do Índio que: 
a) proceda à designação de grupo técnico especializado, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos de natureza 

etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação da Terra Indígena reivindicada pelas 
etnias indígenas Kanela do Araguaia e Xerente Agapito, tendo em vista que as comunidades preenchem os requisitos necessários à tramitação prioritária 
dos procedimentos demarcatórios; 

b) dê adequada tramitação aos procedimentos administrativos que têm por objeto o reconhecimento da Terra Indígena São Domingos, 
da etnia Karajá, nos municípios de Luciara e São Felix do Araguaia; e Terra Indígena Tapirapé-Karajá, das etnias Tapirapé e Karajá, nos municípios de 
Luciara e Santa Terezinha; que aguardam a conclusão de estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e ambientais, que fundamentam a 
identificação e a delimitação da terra indígena, observando-se o direito fundamental à razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal); 

c) que se integre ao Grupo de Trabalho constituído através da Portaria SPU nº 10, de 30 de janeiro de 2015, destinado a promover 
estudos técnicos sobre a situação fundiária das áreas sujeitas a inundações periódicas do rio Araguaia, localizadas nos territórios abrangidos pelos 
municípios de Luciara/MT, Canabrava do Norte/MT, Novo Santo Antônio/MT, Porto Alegre do Norte/MT, Santa Terezinha/MT, São Félix do 
Araguaia/MT, Formoso do Araguaia/TO, Lagoa da Confusão/TO, Pium/TO, Santa Rita do Tocantins/TO e Dueré/TO, considerando a existência de 
demandas territoriais de povos indígenas sobre a gleba de propriedade da União objeto de discussão no âmbito do GT; 

III. Ao ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que: 
a) dê adequada tramitação aos procedimentos administrativos que têm por objeto a criação da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mato Verdinho, no município de Luciara/MT, destinada a garantir os recursos ambientais necessários ao modo de vida da Comunidade 
Tradicional dos Retireiros do Araguaia, observando-se o direito fundamental à razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 
Federal); 

b) que se integre ao Grupo de Trabalho constituído através da Portaria SPU nº 10, de 30 de janeiro de 2015, destinado a promover 
estudos técnicos sobre a situação fundiária das áreas sujeitas a inundações periódicas do rio Araguaia, localizadas nos territórios abrangidos pelos 
municípios de Luciara/MT, Canabrava do Norte/MT, Novo Santo Antônio/MT, Porto Alegre do Norte/MT, Santa Terezinha/MT, São Félix do 
Araguaia/MT, Formoso do Araguaia/TO, Lagoa da Confusão/TO, Pium/TO, Santa Rita do Tocantins/TO e Dueré/TO, considerando a existência de 
demanda territorial de comunidade tradicional para a constituição de Reserva de Desenvolvimento Sustentável sobre parte da gleba de propriedade da 
União objeto de discussão no âmbito do GT; 

IV. À Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que: 
a) constitua Comissão Especial destinada a instaurar Processo Discriminatório de Terras Devolutas da União, na área objeto da Nota 

Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, sempre levando em consideração que o reconhecimento dos direitos 
originários dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus territórios constituem requisito prévio e incontornável à adequada regularização fundiária 
da região, atendo-se à ordem de prioridade estabelecida no artigo 8º, inciso I, da Lei nº 11.952/2009, em caso de conflito nas regularizações;  

b) proceda à identificação das demandas de outros povos e comunidades tradicionais instalados na área delimitada pela Nota Técnica 
Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, promovendo as medidas necessárias, no âmbito de sua atribuição, à garantia dos 
direitos territoriais assegurados a esses povos e comunidades tradicionais;  

c) promova as medidas judiciais necessárias à garantia do patrimônio fundiário federal, na área objeto da Nota Técnica Conjunta nº 
689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP 

V. Ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Caixa Econômica Federal: 
a) que observem o disposto no MCR 2-2-21, que determina às instituições financeiras que exijam a apresentação de requerimento de 

regularização fundiária, nos termos da Lei nº 11.952, no caso de ocupação das terras das União delimitadas pela Nota Técnica Conjunta nº 
689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP; 

b) que, em razão do disposto no MCR 2-3-18, informe à Procuradoria da República no Município de Barra do Garças/MT a eventual 
participação da União como interveniente-garantidora de créditos em que foram dados como garantia imóveis de sua propriedade contidos na área 
delimitada pela Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP; 

c) que a concessão de financiamentos públicos agrícolas nos municípios de Luciara-MT, Canabrava do Norte-MT, Novo Santo 
Antônio-MT, Porto Alegre do Norte-MT, Santa Terezinha-MT e São Félix do Araguaia-MT seja condicionada ao georreferenciamento da área a ser 
financiada, verificando se o crédito concedido incide sobre a gleba de propriedade da União definida pela Nota Técnica Conjunta nº 
689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, hipótese em que deverão ser observadas as recomendações previstas nas alíneas “a” e “b” 
anteriores; 

d) que remeta à Procuradoria da República no Município de Barra do Garças/MT informações sobre todos os financiamentos públicos 
concedidos na área objeto da Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, informando, no mínimo, o número e a 
data do contrato, o nome do mutuário, a finalidade do crédito e a garantia oferecida; 

e) que remeta à Procuradoria da República no Município de Barra do Garças informações sobre todos os financiamentos públicos que 
tenham como garantia real imóveis rurais contidos na área objeto da Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, 
informando, no mínimo, o número e a data do contrato, o nome do mutuário, a finalidade do crédito e a garantia oferecida; 

VI. ao Banco Central do Brasil, que, no exercício de sua função fiscalizadora: 
a) verifique, no que se refere aos financiamentos públicos incidentes sobre a gleba de propriedade da União delimitada pela Nota 

Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, o cumprimento do disposto no MCR 2-2-21, que determina às instituições 
financeiras que exijam a apresentação de requerimento de regularização fundiária, nos termos da Lei nº 11.952, no caso de ocupação das terras das União; 

b) verifique, no que se refere aos financiamentos públicos incidentes sobre a gleba de propriedade da União delimitada pela Nota 
Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-CGIPA/DECAP/SPU-MP, o cumprimento do disposto no MCR 2-3-18, informando à Procuradoria da 
República no Município de Barra do Garças a eventual participação da União como interveniente-garantidora de créditos em que foram dados como 
garantia imóveis de sua propriedade contidos na área referida 

Por fim, com fulcro no § 5º do artigo 8º da Lei Complementar 75/93, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Superintendência do 
Patrimônio da União, a Fundação Nacional do Índio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Secretaria Extraordinária de 
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Regularização Fundiária na Amazônia Legal, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a 
Caixa Econômica Federal e o Banco Central do Brasil manifestem perante este órgão ministerial o acatamento da presente recomendação, ou apresentem 
as razões para justificar o seu não atendimento. 

Acompanham a presente Recomendação, como anexos, a Nota Técnica Conjunta nº 689/2014/CGALE/DEDES-
CGIPA/DECAP/SPU-MP, a Portaria SPU nº 294, de 26 de novembro de 2014, e a Portaria SPU nº 10, de 30 de janeiro de 2015, expedidas pela Secretaria 
do Patrimônio da União. 

Encaminhem-se cópias desta recomendação à 1ª e à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência.  
 

WILSON ROCHA ASSIS 
Procurador da República 

PRM de Barra do Garças/MT 
Membro do GT Terras Públicas 

 
ALEXANDRE JABUR 

Procurador da República 
Membro do GT Terras Públicas 

 
RICARDO GRALHA MASSIA 

Procurador da República 
Membro do GT Terras Públicas 

 
MARCO ANTÔNIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da República 
Coordenador do GT Terras Públicas 

 
CLÁUDIO HENRIQUE C. MACHADO DIAS  

Procurador da República 
Membro do GT Terras Públicas 

 
THALES CARDOSO 

Procurador da República 
Membro do GT Terras Públicas 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 6663| 

PORTARIA Nº 108, DE 30 DE ABRIL DE 2015 
 

Designa membro para prosseguir na persecução penal nos autos de inquérito 
policial nº 0000088-24.2015.403.6004. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no exercício das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, resolve: 

Designar o Procurador da República Yuri Correa da Luz, lotado na Procuradoria da República no Município de Corumbá, para 
prosseguir na persecução penal nos autos nº 0000088-24.2015.403.6004, em curso perante a 1ª Vara Federal da 4ª Subseção Judiciária no Município de 
Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  

 
SILVIO PETTENGILL NETO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 2217| 
PORTARIA Nº 44, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015 

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

III, alínea e e inc. V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea c, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 1º, caput 
da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e nos arts. 1º, caput, e 4º, inc. II, da Resolução n.º 87, de 6 
de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002, determinou a transferência da União para os Estados 
e o Distrito Federal de trechos da malha rodoviária federal;  

CONSIDERANDO que, com fundamento na citada Medida Provisória, o Termo de Transferência nº 16/2003, firmado entre a União, 
por intermédio do Ministério dos Transportes, e o Estado de Mato Grosso do Sul, regulou a transferência do domínio da rodovia BR 376; 

CONSIDERANDO que, como contrapartida pela transferência da rodovia BR 376, foi repassado ao Estado de Mato Grosso do Sul o 
montante de R$ 89.128.000,00 (oitenta e nove milhões, cento e vinte e oito mil reais);  

CONSIDERANDO que a Nota Informativa nº 8/SEGES/MT, encaminhada pelo Ministério dos Transportes por meio do Ofício nº 
129/2011/SEGES-MT1, esclarece que o Estado de Mato Grosso do Sul não prestou contas dos recursos recebidos por força da MP nº 82/2002, 
circunstância que ensejou a instauração de Tomada de Contas Especial pelo DNIT;  
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CONSIDERANDO que o DNIT informou, por meio do Ofício nº 612/2014/AUDINT/DNIT2, que a Tomada de Contas Especial 
instaurada – Processo Administrativo nº 50600.020250/2011-36 – concluiu que houve prejuízo ao erário, em decorrência da omissão do Estado de Mato 
Grosso do Sul de prestar contas dos recursos repassados em razão da MP 82/2002;  

CONSIDERANDO que a referida Tomada de Contas Especial ainda está pendente de julgamento definitivo, uma vez que a 
Controladoria-Geral da União instou o DNIT a adotar providências complementares destinadas a melhor delimitar a responsabilidade dos agentes 
políticos envolvidos; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto monitorar o ressarcimento ao erário do prejuízo causado pela não prestação de 
contas pelo Estado de Mato Grosso do Sul dos recursos recebidos por força da MP nº 82/2002, apurado pela Tomada de Contas Especial – Processo 
Administrativo nº 50600.020250/2011-36 – promovida pelo DNIT. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e os documentos acima mencionados, com registro no Sistema Único de Informações com 
os seguintes dados identificadores: 

- interessado: Estado de Mato Grosso do Sul;  
- assunto: “monitorar o ressarcimento ao erário do prejuízo causado pela não prestação de contas pelo Estado de Mato Grosso do Sul 

dos recursos recebidos por força da MP nº 82/2002, apurado pela Tomada de Contas Especial – Processo Administrativo nº 50600.020250/2011-36 – 
promovida pelo DNIT”. 

Vincule-se o presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR (tema: improbidade administrativa). 
Para secretariar o procedimento, fica designado o Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo Carlos Antonio Teodoro Lopes 

Junior, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão 
do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por igual período, de acordo com o art. 15, caput, da Resolução CSMPF n.º 87/10). 

Como diligência inicial, determina-se a expedição de ofício ao DNIT solicitando que informe se já houve a finalização da Tomada 
de Contas Especial – Processo Administrativo nº 50600.020250/2011-36, instaurada para apurar a destinação dos recursos repassados ao Estado de Mato 
Grosso do Sul mediante a MP nº 82/2002.  

Por fim, devem ser observadas as seguintes determinações: 
a) comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de 

Informação, no prazo de 10 (dez) dias (Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 6º); 
b) remessa de cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informação (Resolução 

n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, art. 16, § 1º, inc. I). 
 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1194| 
PORTARIA Nº 5, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
Ref. PP nº 1.22.005.000252/2014-80. Câmara: 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: Apurar irregularidades na contratação da empresa INNOVAR 
SOLUÇÕES LTDA. para a realização de eventos direcionados às escolas 
municipais de Montes Claros/MG com recursos do programa federal “Mais 
Educação”, no dia 12/09/2013.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no 
Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 
artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 
prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 
para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem, em tese, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, passível de 
sancionamento na forma da Lei nº 8.429/92; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, de modo a subsidiar futura adoção das 
medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento.  

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 02-A a 03-A, incluindo-se o objeto do 
inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da 
Procuradoria da República no Município de Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – 
versão consolidada).  
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Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Designo os servidores do Setor de Apoio aos Gabinetes desta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariarem o 

presente inquérito civil. 
Certifique-se a SEJUR sobre a existência de resposta ao ofício de f. 41. Inexistindo resposta, reitere-se. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2267| 
PORTARIA Nº 26, DE 22 DE ABRIL 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 aplicação de recursos repassados pelo Ministério do Meio Ambiente 
ao município de Três Marias/MG através do Convênio nº 001/95; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000233/2014-74, 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 - 15087| 
RECOMENDAÇÃO Nº 20, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.22.005070/2014-45 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no regular exercício de suas atribuições 
institucionais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição 
Federal; e artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

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

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

CONSIDERANDO que se mostra evidente e inquestionável o interesse público na realização do transporte de cargas via linha férrea, 
pois possibilita a transferência da maioria do volume de carga atualmente transportado por via rodoviária para os trens, meio de transporte vantajoso para 
a coletividade frente às demais opções, sendo eficaz, menos poluente, barato e ágil, necessário às atividades agrícolas, comerciais e industriais locais, 
além de desonerar a União da necessidade de construção e frequente manutenção das rodovias, em razão da diminuição do fluxo de “cargas pesadas” 
pelas vias rodoviárias; 

CONSIDERANDO que, em qualquer situação que o patrimônio público venha a sofrer lesão ou ameaça de lesão, sendo 
consequentemente atingidos os interesses da coletividade, extrapolando-se a esfera de interesses da Administração Pública e que este critério da 
lesividade, abrangente não apenas da lesão já ocorrida, mas também da ameaça de lesão futura, torna o patrimônio público objeto de interesse difuso, 
tutelável pelos legitimados para as ações coletivas e pela intervenção obrigatória do Ministério Público nas hipóteses legalmente previstas; 

CONSIDERANDO que a extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) celebrou, em 1996, com a Ferrovia Centro Atlântica S/A 
(FCA) contrato de arrendamento de bens vinculados à prestação de serviço público de transporte ferroviário (contrato nº 048/96), em decorrência do 
resultado de licitação pública, sob a modalidade de Leilão, realizada em 14/6/1996, nos termos das leis nº 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95, bem como do 
Edital nº PND/A-03/96, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, regido pela lei nº 8.031/90, sendo o objeto do susomencionado contrato o 
arrendamento dos bens operacionais descritos nos Anexos I e II do referido contrato, visando à utilização de tais bens na prestação de transporte ferroviário 
na faixa de domínio da malha centro-leste; 
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CONSIDERANDO que a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, celebrou, em 1996, com a empresa Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA), contrato de concessão, visando à exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na malha centro-
leste, constituída, à época, pelas então Superintendências Regionais de Belo Horizonte (SR2), de Salvador (SR7) e de Campos (SR8); 

CONSIDERANDO o que determinado no art. 3º da Lei nº 9074/95, segundo o qual “na aplicação dos arts. 42, 43, e 44 da Lei n° 
8987, de 1995, serão observadas pelo poder concedente as seguintes determinações (destaque meu): I – garantia da continuidade na prestação dos serviços 
públicos (...) IV – atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional inclusive 
as rurais.” (grifei); 

CONSIDERANDO ser obrigação da concessionária prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo 
de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, ainda zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, mantendo-os em perfeitas 
condições de funcionamento e conservação, conforme dispõem a Lei nº 8.987/95 e a cláusula nona do contrato de concessão; 

 CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei nº 8.987/95 dispõe que “As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 
permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas 
cláusulas dos indispensáveis contratos”, ou seja, as cláusulas dos contratos de concessão devem ser integralmente cumpridas pela concessionária; 

CONSIDERANDO que se trata de concessão de serviço público de transporte, e não atividade econômica pura e simples, e a 
viabilidade econômica-financeira, portanto, deve ser vista não por trecho a trecho, mas sim pelo conjunto de trechos que foram arrematados como em 
sua universalidade pela FCA (Malha Centro-Leste), e que se comprometeu a prestar em sua integralidade e com pleno atendimento aos usuários; 

CONSIDERANDO que a pouca utilização de determinados trechos foi ou deveria ter sido considerada pela FCA quando da proposta 
do preço para o valor proposto na licitação da “Malha Centro-Leste”; 

CONSIDERANDO que não restou comprovado que a FCA obedeceu ao que disposto na Resolução ANTT nº 44, mais 
especificamente no que tange à regra segundo a qual para a suspensão, supressão ou desativação, temporária ou definitiva, de transporte ferroviário de 
carga, deverá a concessionária obedecer ao procedimento previsto naquela norma, requerendo-o à ANTT, além de dar ampla publicidade ao fato, 
comunicando previamente sua intenção aos usuários dos serviços no trecho alcançado pela medida, às demais concessionárias que venham a ser afetadas 
direta ou indiretamente, ao proprietário dos bens arrendados, quando for o caso, e aos Prefeitos Municipais das cidades envolvidas e que a ANTT omitiu-
se em aplicar penalidades pela inobservância deste procedimento; 

CONSIDERANDO que o contrato de concessão prevê unicamente a ampliação da prestação do serviço prestado, jamais sua supressão 
(Cláusula Décima, inciso III); 

CONSIDERANDO que, em julho de 2013, a Agência Nacional de Trasportes Terrestres (ANTT), por meio da Resolução nº 4.131, 
autorizou a Concessionária Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) a proceder à desativação e devolução de trechos ferroviários discriminados no art. 1º da 
susomencionada Resolução; 

CONSIDERANDO que, em decorrência do que acordado na Resolução nº 4.131/2013, o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Trasporte (DNIT) firmou com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), em agosto de 2013, termo de devolução e recebimento de trechos desvinculados da 
concessão, na condição e estado de conservação no estado em que se encontravam, os quais encontram-se discriminados no item I do susomencionado 
termo; 

CONSIDERANDO que, em decorrência do que acordado na Resolução nº 4.131/2013, a União, por intermédio da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), celebrou com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), em agosto de 2013, o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão 
alhures mencionado, visando “alterar o contrato de concessão para disciplinar os direitos e obrigações decorrentes da autorização para a devolução de 
trechos ferroviários originalmente constantes de seu Anexo I”; 

CONSIDERANDO que a Resolução ANTT nº 4131/13 infringe o que disposto no art. 10º, I, parágrafo 1º e art. 24, ambos da Lei nº 
12.379/13; 

CONSIDERANDO o que mencionado nas conclusões da Nota Técnica nº 24/2014, datada de 13.11.2014, segundo as quais “17.O 
item anterior coloca em cheque o art. 3º, inciso VI, da Resolução nº 4160 (que altera alguns itens da Resolução nº 4131) quando trata da devolução de 
trechos economicamente viáveis: 'concluído o procedimento de devolução, a FCA poderá desmontar e retirar a superestrutura atualmente instalada nos 
trechos da malha ferroviária devolvida, em montante correspondente a até 1760km – um mil setecentos e sessenta quilômetros – de via-férrea, devendo 
reempregar quantidade equivalente à retirada, nos segmentos remanescentes da Malha Centro-leste'. Ora, se os trechos são 'economicamente viáveis', por 
que permitir a desmontagem da superestrutura, ignorando-se eventuais futuras operações (trens turísticos e regionais, por exemplo), além de colocar em 
risco um patrimônio de potencial valor histórico?  (...) 18. Para os trechos considerados economicamente inviáveis, existem remanescentes da 
superestrutura ferroviária, o que pode também ensejar a elaboração de projetos de Trens Turísticos e Regionais (como é o caso do município de Rio 
Acima). Percebe-se que várias estações (ou outras benfeitorias ferroviárias de suposto valor histórico) encontram-se em uso no interesse da Administração 
e em bom estado de conservação (...).” 

CONSIDERANDO o que mencionado na Nota Técnica nº 16/2015, datada de 27.4.2015, segundo a qual “1.Esta Nota Técnica discute 
aspectos contidos na Resolução ANTT 4131/2013, e questiona a argumentação do “interesse público”, que não restou comprovado como motivação a 
respaldar o ato, além da argumentação da construção de aproximadamente 11.000 km de novas linhas, inviabilizada pelas atuais diretrizes do Governo 
Federal. Pelo fato desta resolução contemplar quase que tão somente os interesses da Concessionária, existem indícios de captura da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT pelos interesses privados, tornando-a passível de suspensão ou de anulação, haja vista uma ausência de demonstração 
dos princípios da motivação, do interesse público, da moralidade, essenciais para dar legitimidade ao ato. Senão, vejamos: a Resolução prevê: 1) a 
destinação dos recursos devidos pela Concessionária Ferrovia Centro-Atlântica – FCA, relativos ao passivo vinculado à devolução dos trechos 
antieconômicos, em parcas obras na própria operação da empresa, escapando do caráter indenizatório devido; e 2) a interrupção de operações e devolução 
dos trechos economicamente viáveis, sob o argumento das novas obras do Programa de Investimentos em Logística – PIL1, desmontando uma estrutura 
operante que não pertence à ANTT mas ao povo brasileiro, inclusive gerando créditos para a concessionária, lesando atuais e futuros usuários, além das 
externalidades negativas provocadas pelo substancial aumento do transporte rodoviário. (...)12. No Plano de Desmobilização dos Trechos Ferroviários 
Devolvidos pela Ferrovia Centro- Atlântico – FCA, elaborado pela ANTT, existem evidências da “captura” da Agência pelo interesse privado, contrária 
ao interesse público (...) 19. Na realidade, os critérios de “antieconômicos” e “economicamente viáveis” foram estabelecidos exclusivamente pela FCA, 
não passando pelo crivo de uma análise mais rigorosa por parte da ANTT. Tais classificações poderiam sofrer modificações, dependendo do operador, 
da taxa de retorno esperada, da ampliação dos tipos de carga, ou mesmo a exploração de trens de passageiros (...)25.Ademais, percebe-se que em momento 
algum é considerado o caso dos bens ferroviários de potencial caráter histórico, abandonados pela concessionária ao longo da vigência do Contrato de 
Arrendamento, e devolvidos em grande parte sem nenhuma referência à sua importância para a sociedade onde estão inseridos. Certamente este quesito 
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não foi valorado, embora mereça ser tratado com destaque, principalmente no que tange às necessidades de recursos para sua restauração. O desejável é 
que tais recursos estejam inseridos na indenização prevista aos danos estipulados [no item 2 da Resolução], dentro do princípio do poluidor-pagador. (...) 
43. Enfim, o Grupo de Trabalho da ANTT constituído para acompanhar os procedimentos necessários à efetiva desativação e devolução dos trechos 
ferroviários pertencentes à concessão da FCA, reportou a evidente insatisfação da sociedade com a possível desativação de alguns trechos pertencentes 
à malha da FCA, antes da entrada em operação dos novos trechos projetados para o PIL, além das sugestões no sentido de se aproveitar os segmentos 
ferroviários para manutenção da operação ferroviária para pequenas cargas e para pequenos trajetos. Foi evidenciado também o desejo de que certos 
trechos, quando desativados, pudessem ser aproveitados para o transporte ferroviário de passageiros, sendo em sua modalidade regular ou turística. Foi 
colocado também que não houve tempo suficiente para que os interessados pudessem desenvolver projetos que demonstrassem a real viabilidade de 
exploração dos trechos a serem desativados para o transporte de passageiros, e se sugere que haja mais tempo para a formulação dos mesmos. (...) 46. A 
Resolução ANTT 4131/2013 provou ser tão defeituosa na sua concepção, não resistindo aos critérios de moralidade, finalidade e interesse público, que 
deveria ser suspensa imediatamente, podendo ser anulada uma vez que não se sustentaram as razões nela apresentadas, ferindo de morte o princípio 
constitucional da motivação do ato.” (grifei); 

CONSIDERANDO que, no documento em anexo, intitulado “A Resolução 4131 desvendada”, menciona-se que “quanto a estes 742 
km 'anti-econômicos' devolvidos e perdidos, ela deverá pagar um valor de 760 milhões + 15% a título de 'vantajosidade' ao setor público. Só que, nas 
linhas férreas que se diz serão construídas pelo PIL/PAC, o custo INICIAL de cada km é de 8 milhões. Portanto, 742 km deveriam no mínimo valer 5 
Bilhões e 936 milhões; mesmo assim, os 760 milhões mais 15% NÃO serão pagos à Nação, mas sim convertidos em 'investimentos' na própria malha 
que a FCA continuará operando, ou seja, no próprio negócio; quanto aos trechos 'economicamente viáveis, à primeira vista parece que estamos diante de 
um contra-senso, já que não faz sentido se livrar de trechos 'economicamente viáveis', mas este rótulo é uma parte sutil e importante do orquestrado, com 
a jogada se completando com as seguintes linhas: 'a devolução dos trechos economicamente viáveis implica a compensação da concessionária em razão 
da perda de receita auferida na operação de tais trechos'. Ou seja, como ela vai perder receita por deixar de operar nos trechos que ela mesmo quer 
devolver, terá de ser compensada!; Em resumo: esta Resolução não trata da DEVOLUÃO de linhas que não servem à FCA. Esta Resolução trata da 
DESTRUIÇÃO de linhas que não servem à FCA. Se fosse devolução, ÓTIMO, mas não é.” (grifos nossos); 

CONSIDERANDO que há indícios de que o valor total discriminado no Anexo I da Resolução nº 4.131 (R$ 934.471.180,00), de 03 
de julho de 2013, não fora estimado de forma correta, podendo estar subfaturado, consoante evidenciam os trechos colacionados no parágrafo anterior; 

Resolve RECOMENDAR à Diretoria-Geral da ANTT a ANULAÇÃO da Resolução nº 4131, de 03 de julho de 2013, e por 
arrastamento, do termo de devolução e recebimento firmado, em 28 de agosto de 2013, entre a FCA e o Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transporte – DNIT, bem como do termo aditivo nº 03 ao contrato de concessão, firmado em 29 de agosto de 2013, de modo que a empresa concessionária 
do serviço público de transportes ferroviários, Ferrovia Centro-Atlântica S/A – FCA, cumpra na integralidade o contrato de concessão, a fim de reativar 
o serviço de transporte ferroviário nos trechos devolvidos e nos que ainda o serão em virtude da citada Resolução. 

Fixa-se o prazo de 15 dias corridos, contados da notificação, para que o agente público referido anule o referido ato administrativo, 
após o qual a empresa concessionária do serviço de trasportes ferroviários – FCA deverá apresentar a esta Procuradoria da República, no prazo de 45 
dias corridos, contados da anulação do ato, proposta e plano de metas para a reativação do transporte ferroviário nos trechos alhures mencionados. 

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

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

 
FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 1105| 

PORTARIA Nº 12, DE 29 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e 

Considerando 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 as informações contidas no documento PRM-PGN-PA-00002925/2014, que dizem respeito a possível malversação de 
verbas públicas federais na construção de escola de ensino médio pelo plano de ação articulada, situada no Município de Ulianópolis/PA; 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculando-o à 5ª CCR, tendo como objeto os fatos constantes do referido 

procedimento administrativo. Na mesma oportunidade, indica-se a seguinte diligência: 
1. Expeça-se ofício ao FNDE, requisitando informações, no prazo de vinte dias úteis, a partir do recebimento desse ofício, sobre a 

prestação de contas da verba pública federal destinada ao Município de Ulianópolis/PA, para construção de Escola de ensino médio com 12 salas, pelo 
plano de ação articulada, com início das obras em 25/09/2013 

2. Oficie-se ao Município de Ulianópolis. Solicite-se informações acerca da prestação de contas referente à verba pública federal 
destinada ao Município de Ulianópolis/PA, para construção de Escola de ensino médio com 12 salas, pelo plano de ação articulada, com início das obras 
em 25/09/2013. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de cópia do presente ato, à 5ª 
CCR/MPF; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a 
presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

 
NATHÁLIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA 

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-PA - 1581| 

PORTARIA Nº 17, DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 
da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007;  

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

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.23.005.000107/2015-42 foi instaurado a partir do ofício nº 289/2015/CMS do Conselho 
Municipal de Saúde de Redenção/PA, encaminhando relatório de visita aos Postos de Saúde (PSF's) em 19/01/2015, detectou-se que dos 07 (sete) Postos 
de Saúde do município de Redenção, encontra-se em funcionamento apenas o PSF Araguaia, de forma que o PSF do setor Serrinha estava à época em 
reforma e os outros 05 (cinco) restantes - Jardim Ariane, Alto Paraná, Bela Vista, Vila da Pedra e Marechal Rondon - encontravam-se fechados; 

CONSIDERANDO, diante do ora exposto, a necessidade de adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e a 
requisição de documentos e/ou de informações, as quais pressupõem a conversão dos presentes autos em inquérito civil público, de acordo com o artigo 
129, inciso VI, da Constituição Federal, com o artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93, bem como com o parágrafo único do artigo 1º da 
Resolução/CSMPF nº 87/2010; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais,  
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto a apuração dos fatos acima relatados, promovendo-se a 
responsabilidade civil pelos prejuízos à sociedade e a apuração de possível improbidade, dentre outras irregularidades. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº 1.23.005.000107/2015-42, juntando 

esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas informatizados desta Procuradoria; 
2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação 
desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3) que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-
se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Dando continuidade às investigações, determino: 
4) Oficie-se à Prefeitura de Redenção/PA, anexando cópia da representação, para que, no prazo de 10 (dez) dias e sob as advertências 

de praxe, se manifeste a respeito e comprove quais postos de saúde estão atualmente em atividade. 
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 procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP 
nº 59/2010. 

Após a vinda das informações ou o decurso de 30 (trinta) dias, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

LUISA ASTARITA SANGOI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 1596| 
PORTARIA Nº 18, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007;  
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 
CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.23.005.000088/2015-54 foi instaurada a partir de representação apócrifa, na qual é 
noticiado que a Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional – FADIRE -  com sede no município de Tucumã/PA, estaria a atuar de maneira 
irregular, oferecendo cursos na região do sul Pará (Tucumã, Ourilândia, Água Azul, São Félix do Xingu e Xinguara) - os quais já contam a mais de 2000 
(dois mil) alunos -, tendo em vista que a sua autorização para ofertar cursos de graduação se restringe à sua sede, em Santa Cruz do Capibaribe/PE. 
Noticia ainda inexistência de estrutura apropriada e suposta venda ''velada'' diplomas; 

CONSIDERANDO que, diante do ora exposto, a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e a requisição de 
documentos e/ou de informações, pressupõem a conversão dos presentes autos em inquérito civil público, de acordo com o artigo 129, inciso VI, da 
Constituição Federal, com o artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93, bem como com o parágrafo único do artigo 1º da Resolução/CSMPF nº 87/2010. 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto a apuração dos fatos acima relatados, promovendo-se a 
responsabilidade civil pelos prejuízos eventualmente causados à sociedade, dentre outros. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº 1.23.005.000107/2015-42, juntando 

esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas informatizados desta Procuradoria; 
 

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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2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação 
desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3) que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-
se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Dando continuidade nas diligências, determino: 
4) Oficie-se à FADIRE- FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL, requisitando que apresente, no 

prazo de 10 (dez) dias e sob as advertências de praxe, os documentos que respaldam a sua atuação no Estado do Pará, bem como que se manifeste acerca 
da representação de fls.05-08 e da Recomendação de fls. 11/15, anexando cópia dos referidos documentos; 

5) Oficie-se ao MEC – Ministério da Educação e Cultura -, com cópia dos documentos de fls.05/10 e do relatório em anexo,  
solicitando que informe no prazo de 10 (dez) dias úteis a atual situação da regulamentação da FADIRE- FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO E 
INTEGRAÇÃO REGIONAL (CNPJ nº 05.774.725/0001-50), especificando se possui autorização para oferta de cursos sob metodologia EAD e a 
respectiva área de abrangência, mormente indicando se abarca a região do Sul do Pará, especificamente os municípios: Tucumã, Ourilândia, Água Azul, 
São Félix do Xingu e Xinguara; 

6) Oficie-se à Delegacia de Polícia Federal em Redenção, com cópia dos documentos de fls.05/15 e do relatório em anexo, 
requisitando a instauração de Inquérito Policial, para a apuração dos fatos constantes no Procedimento registrado em epígrafe, ou seu apensamento a 
eventual inquérito policial já instaurado com idêntico objeto, caso em que se solicita desde já informações do atual estágio das investigações. 

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 procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP 
nº 59/2010. 

Após a vinda das informações ou o decurso de 30 (trinta) dias, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

LUISA ASTARITA SANGOI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10305| 
PORTARIA DE Nº 39, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

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

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

Considerando 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 os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.000.000535/2015-15, que têm por objeto representação 
formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEEP, Subsede do Moju, em desfavor do Prefeito do 
Município de Mju Deodoro Pantoja da Rocha e da Secretária de Educação Maria Lúcia Cristo dos Santos, devido a não implementação do “Projeto 
Neputira”, em que pese ter ocorrido transferência de recursos pelo FNDE para essa finalidade. 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da representação referido procedimento administrativo, 

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

de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3- Como diligência inicial, requisite-se aos representados manifestação sobre os termos da representação que deve ser encaminhada 
em cópia, no prazo de 15 dias. 

 
JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10336| 
PORTARIA Nº 40, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.003027/2014-16, instaurado a partir de 
representação apresentada por Elias da Silva Marques, na qual solicita apuração nas licitações na modalidade Pregão n° 17/2014 e 18/2014, para 
contratação de serviços de guincho 24h e aquisição de peças de reposição automotivas para manutenção de ambulâncias, pela Prefeitura Municipal de 
Capanema/PA, por haver indícios de fraudes na utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica;  

Considerando que o teor da noticia relata a existência de possíveis atos de improbidade administrativa; 
Considerando que os fatos merecem apuração, em razão dos bens jurídicos tutelados envolvidos no caso; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se, inicialmente: 

 
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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Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 
Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 

Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 
Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

Como providência inicial determino: 
1) Seja expedido ofício à Prefeitura de Capanema, solicitando informações acerca da origem dos recursos utlizados na celebração dos 

Contratos nº 2014701 e 20140070. 
  

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10350| 
PORTARIA Nº 41, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000628/2015-40, instaurado a partir do 
encaminhamento de Ofícios pelo Ministério Público do Estado, informando que nãoo há qualquer creche ou escola municipal de ensino fundamental 
sendo construída no município de Inhangapi/PA, bem como por existir suspeita do desvio de parte dos recursos só Programa Proinfância; 

Considerando que o teor da noticia relata a existência de possíveis atos de improbidade administrativa; 
Considerando que os fatos merecem apuração, em razão dos bens jurídicos tutelados envolvidos no caso; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se, inicialmente: 
Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

Como providência inicial determino: 
1) Seja expedido ofício à Prefeitura de Inhangapi e ao FNDE, para que prestem esclarecimentos sobre os fatos. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10354| 
PORTARIA Nº 42, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000625/2015-14, instaurado a partir do 
encaminhamento de Ofício pelo Ministério Público do Estado, contendo cópias do Inquérito Civil nº 003/2014/MP/PJM, que apura possível irregularidade 
na aplicação de recursos do PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador, por parte do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente 
Kennedy do município de Maracanã/PA; 

Considerando que o teor da noticia relata a existência de possíveis atos de improbidade administrativa; 
Considerando que os fatos merecem apuração, em razão dos bens jurídicos tutelados envolvidos no caso; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se, inicialmente: 
Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

Como providência inicial determino: 
1) Seja expedido ofício ao Conselho Escolar e ao FNDE, para que prestem esclarecimentos sobre os fatos. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10359| 
PORTARIA Nº 43, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000624/2015-61, instaurado a partir de 
denúncia sobre a venda supostamente irregular de imóvel pertencente à Sociedade Beneficiente dos Servidores Civis da Aeronáutica; 

Considerando que o teor da noticia relata a existência de possíveis atos de improbidade administrativa; 
 

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 os fatos merecem apuração, em razão dos bens jurídicos tutelados envolvidos no caso; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se, inicialmente: 
Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

Como providência inicial determino: 
1) Seja expedido ofício à Sociedade Beneficiente dos Servidores Civis da Aeronáutica, para que preste esclarecimentos sobre os fatos. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10365| 
PORTARIA Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000537/2015-12, instaurado a partir de 
representação apresentada pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, em desfavor do prefeito do Moju, 
Deodoro Pantoja da Rocha, e do responsável pelo setor de merenda escolar da Prefeitura Municipal de Moju, Hermógenes N, Oliveira Filho, pelo 
superfaturamento de produtos de gêneros alimentícios para a merenda escolar do município de Moju/PA; 

Considerando que o teor da noticia relata a existência de possíveis atos de improbidade administrativa; 
Considerando que os fatos merecem apuração, em razão dos bens jurídicos tutelados envolvidos no caso; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se, inicialmente: 
Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

Como providência inicial determino: 
1) Seja expedido ofício ao município de Moju/PA, para que preste esclarecimentos sobre os fatos, especialmente no que tange à 

utilização de recursos federais para a aquisição da merenda escolar. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10417| 
PORTARIA Nº 45, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 

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 do relatório de fiscalização 14941 da CGU, realizada em novembro de 2014 no município de Bonito/PA; 
Considerando o pagamento de combustível a veículos não constantes na relação da secretaria municipal de saúde, relativo a 

constatação nº 350432; 
Considerando que o fato pode se enquadrar em tese como ato de improbidade administrativa de competência federal; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto a apuração da referida irregularidade indicada no 

procedimento preparatório. 
Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e o procedimento preparatório que a acompanha como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10440| 
PORTARIA Nº 46, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, 
com base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e 
 

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 79/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de abril de 2015 Publicação: segunda-feira, 4 de maio de 2015 33 
 

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 os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.000.000627/2015-03, que têm por objeto expediente do 
FNDE encaminhando cópia de denuncia sobre supostas irregularidades em procedimentos licitatórios para compra de material destinado à merenda 
escolar na execução do PNAE, exercício 2013, no Município de Breves, no qual já consta cópia do Processo Licitatório nº PP 001/2013; 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da representação referido procedimento administrativo, 

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

de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3- Como diligência inicial, encaminhe-se o presente ao NUPER desta Unidade do MPF para análise do Processo Licitatório nº PP 
001/2013 constante em cópia às fl., 54 e seguintes. 

 
JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10432| 
DESPACHO DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº: 1.23.000.000013/2009-65 
 

Após a última prorrogação foram prestadas informações pelo INCRA, notadamente a de fl., 80 dando conta da realização dos trabalhos 
de campo no projeto de assentamento Angelim, esclarecendo que após serão realizados visando a revisão ocupacional no PA Boa Sorte I, II e III, pelo 
que foi solicitada prorrogação do prazo, o que restou concedido. 

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista a 
necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Como diligência de continuação, requisite-se informações atualizadas e conclusivas ao INCRA sobre os trabalhos de revisão 

Ocupacional nos Assentamentos Angelim, Santa Fé e Boa Sorte. 
Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10429| 
DESPACHO DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº: 1.23.000.000109/2011-58 
 

Após a última prorrogação foram prestadas informações pela Caixa Econômica Federal onde se constata que a obra se encontra 
paralisada em comparação com as informações formadas pelo Município de Belém. 

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista a 
necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Como diligência de continuação, requisite-se informações atualizadas a CEF e ao Prefeito de Belém sobre a execução das obras de 

urbanização da Bacia do Paracuri, objeto do CR 229.061-72, inclusive quanto à liberações e prestações de contas, assim como estágio de realização dos 
serviços. 

Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10434| 
DESPACHO DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº: 1.23.000.000733/2010-74 
 

Após a última prorrogação foram prestadas informações pelo Tribunal de Contas dos Municípios encaminhando as Informações nº s 
073/2014 e 101/2014, ambas da 1ª Controladoria, sobre as prestações de contas do FUNDEB. 2009 e 2010 do Município de Salinópolis, pelas quais foi 
remetido Relatório Técnico Inicial, o que demanda a continuidade da apuração visando apreciação final, até por conta de algumas irregularidades já 
detectadas nos referidos relatórios.  

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista a 
necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 
 

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 PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Como diligência de continuação, requisite-se informações atualizadas ao TCM sobre o julgamento das contas do FUNDEB do 

Município de Salinópolis de 2009 e 2010. 
Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 1508| 
PORTARIA Nº 15, DE 8 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129, inciso II da Constituição Federal de 1988 e 

dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para tanto; 

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, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.24.003.000167/2014-67, instaurado com o intuito de apurar supostas 
irregularidades na utilização de máquinas do PAC2 na comunidade São Gonçalo, zona rural de Cacimbas, PB; 

CONSIDERANDO o exaurimento do prazo do procedimento preparatório e a necessidade de continuar as investigações; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, a fim de apurar os fatos 

relatados; 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I - encaminhe-se à SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II - comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, sendo, para tanto, suficiente o cadastramento no Sistema 

Único; 
III – afixe-se cópia desta Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 dias; 
IV- Cumprir as determinações contidas no último despacho exarado nos autos. 
Cumpra-se. 
 

FILIPE ALBERNAZ PIRES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 3164| 
PORTARIA Nº 56, DE 28 DE ABRIL 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 partir de representação encaminhada pela Sala de Atendimento ao Cidadão 

online, por meio do qual são relatadas supostas irregularidades no pagamento de professores pelo FUNDEB no município de Poço Dantas/PB; 
Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000290/2014-98 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. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
 (Em Substituição no 2º Ofício) 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 8412| 
PORTARIA Nº 202, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
REF.: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.24.000.001590/2014-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no art. 
129, incs. II e III, da Constituição Federal; no art. 5º, III, “b” e “d”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, I e 
VIII, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e: 
 

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 promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO que foi noticiada a este órgão ministerial, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a prática 
de atividade de extração de areia, na localidade de Cupissura, na Zona Rural do Município de Caaporã-PB, sem o competente título autorizativo para 
exploração de minério emitido pelo DNPM, por Isaac Luiz Nobre, CPF nº535.782.444-49; 

CONSIDERANDO que é necessário investigar se o representado também não dispunha da idônea licença ambiental para exercer a 
atividade; 

CONSIDERANDO que a conduta narrada nestes autos poderá ocasionar sérios danos ao meio ambiente, sendo indispensável a 
reparação dos possíveis danos causados e responsabilização do infrator;  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de apurar mais detalhadamente os fatos narrados na representação oferecida; 
RESOLVE converter o presente feito em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes providências: 
1) registre-se e autue-se esta portaria; 
2) comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
3) ao Núcleo de Acompanhamento em Matéria Cível (NUCIV) da Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) desta PR/PB 

para as providências pertinentes; 
4) publique-se. 
 

WERTON MAGALHÃES COSTA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 15268| 
PORTARIA Nº 15, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Ref. : 1.25.003.014289/2014-01 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 
(art. 127 e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º VII, a e d, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos 
do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06. 

Objeto 
São objetos deste inquérito a tutela do direito coletivo à saúde, com foco no agendamento de consulta em tempo razoável a ser 

realizada por médico especialista em Ortopedia através do Sistema Único de Saúde no Município de Foz do Iguaçu/PR.  
Providências 
Nos termos do art. 4º, II, e art. 5º, I à IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06, autue-se a presente portaria e os documentos em 

referência como inquérito civil, efetuando-se os devidos registros nos sistemas funcionais, com comunicação à PFDC. 
Remetam-se os autos à SUBJUR desta Procuradoria da República para cadastro do presente inquérito civil com o seguinte resumo: 

SUS – ESPECIALIDADE MÉDICA ORTOPEDIA. QUANTIDADE DE ESPECIALISTAS. ESPERA POR ATENDIMENTO. OBJETO: Número 
adequado de médicos especialistas em ortopedia; agendamento de consultas, avaliação da urgência e prioridades de atendimento. REQUERIDO: 
Município de Foz do Iguaçu/PR. 

Após, adotem-se as seguintes providências: 
1) Registrar no sistema Único, com vinculação à PFDC, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 87/06; 
2) Cumpra-se o contido no art. 5º, VI da Resolução CSMPF n. 87/06, com redação determinada pela Resolução CSMPF n. 106/10; 
3) Oficie-se cordialmente à Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR, com prazo de 60 dias, solicitando que encaminhe as 

seguintes informações (anexar cópia do documento de fls. 37/39 ao ofício): 
a) Já foi elaborado o Edital de Chamamento Público para contratação de profissionais de várias especialidades, entre elas Ortopedia?  
b) Em caso de resposta afirmativa, encaminhar cópia da documentação e informar qual a atual fase do Edital.  
c) Em caso de resposta negativa, qual a previsão para a elaboração do referido Edital? 
d) Quantos médicos especialistas em ortopedia atendem no município pelo SUS? 
e) Quantos profissionais seriam suficientes para atender a demanda local?  
f) O número indicado será o previsto no Edital de Chamamento Público em andamento? 
g) Preste outros dados julgados úteis. 
 

ALEXANDRE COLLARES BARBOSA 
  Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 15109| 
PORTARIA Nº 157, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 
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 os do consumidor e os referentes à tutela da ordem econômica, nos termos do artigo 129, inc. II e III da 
Constituição Federal bem como do artigo 5º, inc. III, “c” da Lei Complementar nº 75/1993 e pelos artigos 81 e 82, inc. I da Lei nº 8.078/1990; 

Considerando a necessidade de verificar suposta exigência de apresentação de B.O. de atendimento pelo Siate ou Samu para efetuar 
o pagamento do seguro DPVAT;  

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

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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Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.003486/2014-17 em Inquérito Civil Público; 
Para isso, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – a comunicação da instauração à d. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – o prosseguimento do feito.  
 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 15110| 
PORTARIA Nº 163, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 
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 os do consumidor e os referentes à tutela da ordem econômica, nos termos do artigo 129, inc. II e III da 
Constituição Federal bem como do artigo 5º, inc. III, “c” da Lei Complementar nº 75/1993 e pelos artigos 81 e 82, inc. I da Lei nº 8.078/1990; 

Considerando a necessidade de verificar possíveis problemas em condomínio Residencial IGUAÇU I, bairro Ganchinho em Curitiba 
– PR, vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida;   

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

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.003678/2014-23 em Inquérito Civil Público; 
Para isso, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – a comunicação da instauração à d. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – o prosseguimento do feito.  
 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 15163| 
PORTARIA Nº 166, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo Art. 129 da Constituição Federal e 
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 os a tutela da probidade administrativa, nos termos do Artigo 129, inc. II e III, da Constituição Federal 
bem como do Artigo 5º, inc. III, “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando a necessidade de averiguar representação que noticiou supostos atos de improbidade administrativa referentes à 
contratação, pela UFPR, de professor de direito penal;  

Considerando o vencimento da prorrogação do prazo de conclusão do presente procedimento preparatório em epígrafe, no termos do 
Art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que a signatária atua no presente procedimento em substituição ao membro titular do 12º Ofício e que recebeu os autos 
com o prazo de conclusão da investigação já vencido. 

RESOLVE: 
CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.002888/2014-02 em Inquérito Civil Público e DETERMINAR a autuação e 

o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias. 
Analisando os autos, verifica-se que a suposta contratação irregular é objeto discussão nos autos do mandado de segurança 5007086-

46.2014.404.70000, o qual se encontra atualmente em grau de recurso, conforme pesquisa de movimentação processual realizada no sítio eletrônico do 
TRF4. 

Além disso, embora não tenha sido juntada cópia integral dos aludidos autos no presente procedimento, verifica-se que figura como 
parte interessada no “writ” o Dr. Ricardo Rachid de Oliveira, magistrado federal com atuação criminal na subseção judiciária de Curitiba. 

Para melhor exame do caso, determino seja providenciado o “download” completo da referida ação e demais processos relacionados, 
após o que deverá ser juntado ao presente procedimento em mídia digitalizada. 

 
ELENA URBANACIUS MARQUES 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 19748| 

PORTARIA Nº 32, DE 30 DE ABRIL DE 2015 
 

Instaura inquérito civil para apurar descumprimento no exercício de 2010 da 
norma que determina aplicação de no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB na 
remuneração dos profissionais da educação no município de Ribeirão. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 
da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 
 

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 a notícia constante da representação do Ministério Público de Contas de Pernambuco, autuada junto com os 
documentos que a acompanharam como Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001694/2014-44, de que, quanto aos recursos do FUNDEB do município 
de Ribeirão, no exercício de 2010, não houve aplicação dos recursos anuais totais mínimos de 60% na remuneração dos profissionais da educação básica; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, §2º, da lei nº 11.494/07; 
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

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

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

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

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar descumprimento 
no exercício de 2010 da norma que determina aplicação de no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação no 
município de Ribeirão. 

Por conseguinte, determino à DICIV que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro 
correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados ao setor técnico-pericial da PR/PE para cumprimento do despacho de 
f. 48v. 

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

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 19751| 
PORTARIA Nº 119, DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.001121/2015-00. (Portaria de Conversão de NF em 
IC) 
 

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

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

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

Considerando as irregularidades noticiadas na NF nº 1.26.000.001121/2015-00; 
Considerando que as condutas em apreço podem configurar atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n° 

8.492/1992; 
Considerando o disposto na Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta, no âmbito deste 

órgão, a tramitação e instauração do inquérito civil; 
Considerando a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de eventuais 

providências judiciais ou extrajudiciais; 
Resolve converter a Notícia de Fato nº 1.26.000.001121/2015-00 em Inquérito Civil Público, determinando inicialmente as seguintes 

providências: 
1) Registre-se e autue-se a presente portaria acompanhada do procedimento supracitado, assinalando como objeto do Inquérito Civil 

o mesmo que constava como objeto da Notícia de Fato; 
2) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores; 
3) Comunique-se à 5ª CCR a instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6o da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-

lhe a publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4°, VI, da Resolução no 23/ 2007 - CNMP e art. 16, § 1o, I, da Resolução no 87 – CSMPF); 
4) Oficie-se ao Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco para que envie cópia dos papéis de trabalho do Processo T.C. 

Nº 1360056-4, de preferência por meio digital. 
A fim de assegurar a observância do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deverá a DICIV 

realizar o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, certificando nos autos seu eventual transcurso. 
Cumpra-se. 
 

ANDRÉA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 
Procuradora da República 

- Em substituição ao 2º OCC - 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 19636| 
PORTARIA Nº 128, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
P. P. nº 1.26.000.001125/2014-07. REPRESENTADOS: FALC E IEPE 
 

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

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

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

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

Considerando a necessidade de apurar possível atuação irregular de instituição de ensino.  
Resolve instaurar o Inquérito Civil nº 1.26.000.001125/2014-07 determinando: 
1) Registro e autuação da presente Portaria, acompanhada do Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil “APURAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE, NO ÂMBITO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO – IEPE, 
CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CURSOS EM CONVÊNIO COM A PACULDADE DE ALDEIA DE CARAPICUÍBA”. 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora MARCELA SALES CORREIA PAIVA, matrícula 21287, 
ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, 
para funcionar como Secretário; 

3) Comunicação à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 
nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 
CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

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

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

Cumpra-se. 
  

ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 19642| 
PORTARIA Nº 131, DE 16 DE ABRIL DE 2015 

 

Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar possíveis 
irregularidades consistentes no uso indevido de serviços de radiofusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivos educacionais, outorgada à Fundação 
Vicente Pinzón.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, pelo procurador da República signatário, no exercício 
de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no art. 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5, 6, 7 e 8, 
da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da 
Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 
administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição Federal estatuiu que é função do Ministério Público Federal promover o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001418/2014-86; 
CONSIDERANDO que os fatos narrados podem configurar ato de improbidade administrativa; 
CONSIDERANDO que aos juízes federais compete 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; 
CONSIDERANDO que para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público Federal nos procedimentos de sua competência, 

requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta (art. 8, II, da Lei Complementar nº 
75/93); 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público destinado a investigar as irregularidades noticiadas, determinando a remessa dessa portaria e dos 

documentos anexos à DICIV para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e realização das 
comunicações de praxe. 

Determino, ainda, a reiteração do Ofício nº 1252/2014/PRM/Palmares/PE (fl. 51), tendo em vista a certidão de fl. 59. 
Fica designado o servidor Rafael Carlos Pereira, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste 

gabinete. 
Publique-se. Diligencie-se. Cumpra-se. 
 

 JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 6003| 
PORTARIA Nº 99, DE 6 DE ABRIL DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

 
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 a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III);  

CONSIDERANDO a necessidade de apurar o suposto desvio de recursos federais com a contração da CONSTRURAPIDO LTDA – 
ME, CNPJ nº 03.325.356/0001-93, e município de Jardim do Mulato/PI em 2012 no valor de R$ 953.150,98; 

RESOLVE  
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 2º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010, em 

INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade; 
DETERMINAR a comunicação à 5ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 

87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil. 
Autue-se, registre-se e publique-se. 
 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 27605| 

PORTARIA Nº 470, DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

Exclui a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI da distribuição dos 
feitos urgentes e audiências no dia 29 de abril de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI, lotada na PRM-Petrópolis, solicitou a suspensão da distribuição 
dos feitos urgentes e audiências, no dia 29 de abril de 2015, em razão de licença médica, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI da distribuição de todos os feitos no dia 29 de abril de 2015. 
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 27602| 
PORTARIA Nº 472, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Exclui o Procurador da República GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE 
ALBUQUERQUE da distribuição de todos os feitos e audiências no dia 14 de 
maio de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que o Procurador da República GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE estará afastado de suas 
funções institucionais e do Estado para participar da Assembleia Geral Ordinária da ANPR, em Brasília/DF, no dia 14 de maio de 2015, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE da distribuição de feitos 
urgentes e audiências a ele vinculados no dia 14 de maio de 2015, observando-se a devida compensação. 

Art. 2º. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 27547| 
PORTARIA Nº 151, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 
Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 
4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda, 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 
alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 
interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº 1.30.001.002652/2014-98, 
instaurado visando à garantia da retomada do fornecimento de assistência médico-hospitalar e de transporte às sessões de tratamento fisioterápico ao 
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incapaz Faolo Junger Coelho, na tutela de seus interesses individuais indisponíveis e em cumprimento à decisão judicial proferida no bojo do processo 
nº 90.0006533-0/8ªVF/RJ; 

CONSIDERANDO a necessidade de diligências investigatórias complementares, já definidas no despacho de fl. 184; 
RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.002652/2014-98 para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento preparatório que a acompanha como inquérito civil.  
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 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. 
 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 27685| 
PORTARIA Nº 152, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “h”; II, “d”; III, “b”, V, “a” 
e “b”; 6o, VII, “a”, “b”, e XIV, “e” e “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, na lei nº 7.347/85 e nº 8.429/92, e,  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos do cidadão, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar na apuração das investigações encetadas no procedimento preparatório n.º n.º 
1.30.001.003799/2014-03, verificando-se a verossimilhança dos fatos; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar a existência de 
eventual lesão ao direito ao atendimento eficiente de militares que necessitam de tratamento psicológico na Unidade Integradora de Saúde Mental – 
UISM da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, determinando a realização das seguintes diligências: 

1) Remeta-se cópia desta Portaria à PFDC, 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; 

2) À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários; 
3) Adote-se a seguinte ementa: 
“CIDADÃO – MARINHA DO BRASIL – IRREGULARIDADES NO TRATAMENTO PSICOLÓGICO – UNIDADE 

INTEGRADORA DE SAÚDE MENTAL – MARINHA DO BRASIL – RIO DE JANEIRO “ 
4) À DIVICE, pelo prazo de 30 dias ou até a vinda da resposta.  
 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVIEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 27709| 
PORTARIA Nº 153, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “h”; II, “b”; III, “b”, V, 
“b”; 6o, VII, “a”, “b””, e XIV, “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, na lei nº 7.347/85 e 8429/92;  

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses cuja defesa incumba ao Ministério Público; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público federal, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que foi oferecida denúncia em face de Gerson Pereira Nepomuceno e Jeferson Douglas de Oliveira Bento a partir 
das informações coligidas através do Inquérito Policial 0012/2013-13 (0016024-80.2013.4.02.5101), em razão da extração de areia sem autorização do 
DNPM em areal situado à Estrada de Piranema nº 617, Seropédica/RJ através da empresa Gebel Areal Ltda.; 

CONSIDERANDO que nas declarações prestadas por Gerson Pereira Nepomuceno em sede policial (fls. 54/56 do IPL), afirmou 
explorar areia em outra área através da empresa Areal São Basílio Ltda., também sem autorização do DNPM e do INEA, da qual também era sócio o 
outro denunciado; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar possível extração de areia sem autorização, por parte dos 
responsáveis pela empresa Areal São Basílio Ltda, bem como a existência de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), determinando as 
seguintes diligências: 

1) extraia-se cópia integral dos autos do IPL em duas vias, uma para instruir o presente Inquérito Civil e outra a ser encaminhada para 
a Polícia Federal para instauração de novo IPL a fim de apurar os fatos sob a ótica penal; 

2) oficie-se ao DNPM requisitando que informe as licenças concedidas no processo 48409-890619/2013-67 (fl. 69), o endereço da 
área a que se refere, bem como se há outros processos administrativos relacionados a Areal São Basílio Ltda, Gerson Pereira Nepomuceno (CPF 
700.460.697-04) ou Ary Monte Silva (CPF 896.046.957-20); 
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3) remeta-se cópia desta Portaria à 4ª CCR; 
4) à DICIVE da PRRJ para os registros necessários. 
5) Adote-se a seguinte ementa: 
MEIO AMBIENTE – AREAL SÃO BASÍLIO – POSSÍVEL LAVRA DE AREIA SEM AUROTIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES – POSSÍVEIS DANOS – CÓPIAS EXTRAÍDAS DO INQUÉRITO POLICIAL 0012/2013-13 (0016024-80.2013.4.02.5101) 
  

JAIME MITROPOULOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 27728| 
PORTARIA Nº 154, DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002086/2014-14 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio 
de 1993, nos artigos 1º, V e 8º, §1º da Lei nº 7.347/85, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/90, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, ambos da 
Resolução CSPMF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e:  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como promover ações necessárias ao exercício de suas 
funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO os elementos já reunidos no procedimento preparatório em epígrafe, os quais apontam para a necessidade de 
aprofundamento das investigações; 

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, adotando, desde já, as seguintes providências: 

a) o registro e autuação deste feito; 
b) comunicação da instauração do mesmo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
c) a renovação da diligência de fls. 89, desta vez junto à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; 
d) acautelamento dos autos na DITC por 30 dias. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 9516| 

PORTARIA Nº 71, DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 70, de 21 de fevereiro de 2011, RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o Procurador da República VICTOR MANOEL MARIZ para atuar, no período de 04 a 06/05/2015, junto à Vara 
da Justiça Federal de Caicó/RN.  

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
Procurador-Chefe 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 9520| 
PORTARIA Nº 72, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 70, de 21 de fevereiro de 2011, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o Procurador da República FERNANDO ROCHA DE ANDRADE para atuar, no período de 04 a 07/05/2015, junto 

à Vara da Justiça Federal de Ceará Mirim/RN.  
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
Procurador-Chefe 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 9511| 
PORTARIA Nº 27, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 
da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução n. 
106, de 06 de abril de 2010 e da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e:  

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento, que tem por objeto apurar a regularidade da realização de procedimento 
cirúrgico de hérnia umbilical no Hospital universitário Onofre Lopes; 
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CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito; 
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório n.  1.28.000.001770/2014-47 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COJUD, para fins de registro e reautuação; b) fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) 
lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. 

Após os registros de praxe, publique-se no portal eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, bem 
como no Diário Oficial da União, e comunique-se esta conversão à 1ª 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. 

 
VICTOR MANOEL MARIZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1438| 
PORTARIA Nº 60, DE 30 DE ABRIL 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 que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios constitucionais 

relativos à educação, consoante o disposto no art. 5º, II, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando a necessidade de se identificar o motivo pelo qual, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do 

MEC/FNDE, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB das escolas e creches das Redes Estadual e Municipal de Ensino, situadas no 
Município de Ipanguaçu, está distante de alcançar o patamar educacional que tem hoje a média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico); 

d) considerando a necessidade de se acompanhar a execução das políticas públicas estabelecidas pelo MEC/FNDE e a adequada 
destinação dos recursos públicos, bem como a existência e a efetividade dos órgãos de controle social previstos em lei e a devida participação da 
comunidade nos destinos das escolas; 

e) considerando o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos na presente Portaria, com o 

objetivo de implementar nas escolas e creches das redes Estadual e Municipal de Ensino do município de Ipanguaçu o Projeto “Ministério Público pela 
Educação – MPEDUC”. 

Autue-se o procedam-se às anotações pertinentes no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, 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. 
 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1056| 
PORTARIA Nº 4, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

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

disposto no inciso I e §1º do artigo 2º da Resolução do CSMPF nº 87/2006, alterada pelas Resoluções 106/2010, 108/2010 e 121/2011, todas do CSMPF, 
e; 

CONSIDERANDO que foram ajuizadas as ações penais nº 5003844-19.2014.404.7117 e 5003848-56.2014.404.7117 objetivando a 
apuração, no âmbito criminal, das condutas praticadas durante os pregões presenciais nº 18/2010, 116/2010, 120/2010 e 122/2010, no Município de 
Erechim; 

CONSIDERANDO que as condutas praticadas nos procedimentos licitatórios acima mencionados podem ensejar, também, a 
penalização por ato de improbidade administrativa;  

CONSIDERANDO que foi verificada, por este parquet, a necessidade de urgentes medidas complementares consistentes na oitiva 
dos servidores possivelmente envolvidos, a fim de ser apurada a sua participação nos ajustes ilícitos perpetrados nos pregões acima assinalados, para 
somente posteriormente ser analisada a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade administrativa;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 dispõe ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, 
inciso II e III, 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; bem como promover o inquérito civil, a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 
competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 
notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n. 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV 
e VII);  

RESOLVE, com fundamento no art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do 
Conselho Superior do MPF, instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 

1. Registro e autuação, pelo Setor Administrativo, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 
“Inquérito Civil”, vinculado à 5º Câmara Coordenação e Revisão, registrando-se como seu objeto: “apurar a eventual prática de improbidade 
administrativa pelos servidores municipais de Erechim que participaram dos pregões presenciais nºs 18/2010, 116/2010, 120/2010 e 122/2010; 
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2. Afixação da presente Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 
Município de Erechim (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2006). 

3. Comunicação à 5º CCR da instauração do presente ICP e a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal 
(Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 16, § 1º, inc. I). 

Como medida inicial, cumpra-se o determinado no despacho que determinou a instauração do presente inquérito civil.  
 
  CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ  

Procurador da República. 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 754| 
PORTARIA Nº 9, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.015.000302/2014-59. PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. Objeto: “Apurar a 
regularidade das atividades nucleares e radioativas fiscalizadas pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no âmbito da área de 
atuação desta Procuradoria da República”. Vinculado à 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 
e legais em face do disposto nos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e, 

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

CONSIDERANDO que a defesa do meio ambiente é função institucional do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 
75/93, art. 5º, inciso III, “d”);  

CONSIDERANDO o recebimento do Ofício-circular nº 16/2014 – 4ª CCR encaminhando cópia do Ofício PR/RJ/GP/Nº471/2014 
informando a existência da empresa Medicina Nuclear Noroeste S/C Ltda., que exerce atividade nuclear e/ou utiliza energia nuclear nos seus processos 
produtivos e está situada no Município de Santa Rosa cuja atuação é abrangida por esta PRM; 

 CONSIDERANDO que dentre os documentos encaminhados, há lista elaborada pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear 
ligada ao Governo Federal, informando que a referida empresa estaria operando atividade nuclear e/ou utilizando energia nuclear; 

CONSIDERANDO a necessidade de verificar a existência de licenciamento ambiental por parte da entidade listada; 
CONSIDERANDO que cabe à União Federal a competência legislativa privativa no que tange à atividade nuclear, conforme art. 22, 

XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
CONSIDERANDO que a competência de fiscalizar a execução da atividade nuclear é da União Federal, nos termos da ADI-STF nº 

1575 -SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; 
CONSIDERANDO que, “a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental”, nos termos do art. 10, da Lei 6.938/81; 

CONSIDERANDO que cabe ao IBAMA licenciar as atividades e empreendimentos com significativo impacto ambiental “destinado 
a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 
qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN”, conforme exposto no art. 4º da Resolução 
CONAMA nº 237/97; 

CONSIDERANDO que, a partir da vigência da Lei Complementar nº 140/2011 (art. 7º, inciso XIV, alínea “g”), o IBAMA passou a 
ter competência para o licenciamento ambiental destinado a gerir impactos ambientais decorrentes de atividades e empreendimentos “destinados a 
pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 
qualquer de suas formas e aplicações”;  

CONSIDERANDO que a aplicabilidade da Lei Complementar nº 140/2011 restringe-se aos processos de licenciamento e autorização 
ambiental licenciados a partir de sua vigência conforme disposto no art. 18 e entendimento da Presidência do IBAMA exarado no Ofício nº 
02001.011932/2014-15 GABIN/PRESI/IBAMA, em resposta ao ofício nº 1.867/2014 MPF/PRM/VR/MHTP”;  

CONSIDERANDO o entendimento segundo o qual permanece sob o controle dos órgãos ambientais estaduais todos os 
empreendimentos ou atividade nuclear e/ou que utiliza energia nuclear, inclusive as renovações de licença de operação, que tenham sido operadas antes 
da vigência da Lei Complementar nº 140/2011;  

CONSIDERANDO que há legislação específica para controle do risco de atividades que realizem, de alguma forma, atividade nuclear 
e/ou utilizem energia nuclear, atribuindo o licenciamento à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN (Lei nº 4.118/62, Decreto 51.756/63 e Lei 
nº 9.675/98);  

CONSIDERANDO que a fiscalização dos empreendimentos ou atividade nuclear e/ou que utiliza energia nuclear desenvolvidos no 
Estado do Rio Grande do Sul estão sob a responsabilidade do Centro Estadual de Vigilância em Saúde – Setor de Radiações/Porto Alegre/RS; 

CONSIDERANDO que o IBAMA através do Ofício 02001.003978/2015-33 DILIC/IBAMA informou que o órgão ambiental “está 
definindo procedimentos padronizados para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades radiativas”, e “(...) firmou o Acordo de 
Cooperação Técnica – ACT nº 23/2014 com a CNEN, conforme registrado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 198, de 14 de outubro de 2014; 
elaborou Notas Técnicas com propostas de procedimentos; e realizou, em janeiro de 2015, no âmbito da execução do referido ACT, reuniões técnicas 
com a CNEN;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, “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”; 
 

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 inquérito civil poderá ser instaurado de ofício, motivado por qualquer meio, ainda que informal, pelo qual 
o órgão do Ministério Público venha a tomar conhecimento dos fatos, em face de requerimento ou representação de qualquer pessoa ou de comunicação 
de outro órgão do Ministério Público, da autoridade judiciária, policial ou qualquer outra autoridade, por determinação da CCR/MPF ou da PFDC (art. 
2°, I, II, III e parágrafo único da Resolução n° 87 do CSMPF);  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos ao meio ambiente, assim como promover a sua defesa, conforme determina o art. 5º, inciso II, alínea “d” e inciso III, alínea “d”, da Lei 
Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 
de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 
entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estados e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 
buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 
sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 
9° da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “Apurar a regularidade das atividades nucleares e radioativas fiscalizadas 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no 
âmbito da área de atuação desta Procuradoria da República”, e determina: 

1. o registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 
Civil”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 

2. a afixação da presente portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no mural de avisos desta Procuradoria da República no Município de 
Santa Rosa (art. 4°, VI da Resolução nº 23/2007 do CNMP); 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 
acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 
FREDI EVERTON WAGNER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2116| 
PORTARIA N° 9, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Patrimônio Histórico. Processo de Tombamento pelo IPHAN. Centro Histórico 
de Hamburgo Velho. Município de Novo Hamburgo/RS. 4ª CCR. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a CF, art. 216, “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico”; 

CONSIDERANDO que a Constituição, no art. 216, parágrafos 1º e 4º, determina que “o poder público, com colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação” e que “os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei”; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos 
constitucionais e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, CF; art. 6º, VII, 'a' e 'd', e art. 7º, 
I, ambos da LC 75/93); 

 CONSIDERANDO o princípio da razoável duração do processo, que abrange inclusive os processos administrativos, positivado na 
Carta Magna no inciso LXXVIII do seu art. 5º, como a seguir transcrito: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; 

CONSIDERANDO as informações anexas de que existe o Processo de Tombamento do Centro Histórico de Hamburgo Velho, 
autuado sob o nº 1.582-T-09 (Processo 01512.000623/009-11), cuja abertura se deu em 15/06/2009, sem que até momento haja informações de que tenha 
sido concluído, nem mesmo informações sobre seu andamento ou previsão de prazo para conclusão; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF, para acompanhar e verificar a 
regularidade do andamento do processo de tombamento do Centro Histórico de Hamburgo Velho, localizado em Novo Hamburgo/RS, no âmbito do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Assim, determino: 
1) autue-se esta portaria e remeta-se cópia digital à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para comunicar a instauração deste 

inquérito civil e requerer a publicação deste ato no Diário Oficial da União e no portal do MPF, em observância aos arts. 5º, VI, 6º e 16, § 1º, I, da 
Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

2) após, voltem os autos conclusos. 
 

ANDRÉIA RIGONI AGOSTINI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2227| 
PORTARIA Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, III, da CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e: 
 

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 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 é função institucional do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à 
educação, consoante o disposto no art. 5º, II, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, ainda que tenha se firmado na jurisprudência o entendimento de que aos contratos do FIES não se aplicam 
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tais contratos revelam interesse coletivo (relações ligados por uma relação jurídica base: o contrato) e 
também interesse público, relativo à prestação da educação, o que justifica a atuação do Ministério Público Federal1; 

CONSIDERANDO o contido na manifestação 20150019040 (PRM-SLI-RS-00001805/2015), efetivada através da Sala de 
Atendimento ao Cidadão, que noticia possível abusividade do reajuste das parcelas relativas ao FIES2; 

CONSIDERANDO que o FIES, programa do governo federal que tem o Ministério da Educação (MEC) como órgão gestor e a Caixa 
Econômica Federal (CEF) como agente operador, foi criado com o intuito de beneficiar estudantes sem condições financeiras para custear o curso de 
graduação e que a onerosidade excessiva aos beneficiários compromete a finalidade social pela qual foi criado; 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculando-o à 1ª CCR (Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral), com o seguinte 

objeto: apurar a abusividade no reajustamento das prestações do FIES ocorrida no ano de 2014. 
Como diligências iniciais, DETERMINO: 
a) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que preste os esclarecimentos pertinentes a respeito dos fatos noticiados 

(considerando todos os estudantes em situação análoga) e, ainda, para que encaminhe a esta Procuradoria todos os documentos relativos ao contrato/FIES 
firmado com Cristiano Velasques Arruda, registrado sob o nº 18.0505.185.0003537-80. Prazo para resposta: 15 dias;  

b) seja oficiado ao Ministério da Educação (MEC) para que preste os esclarecimentos que entender pertinentes sobre os fatos 
noticiados - considerando a situação de todos os estudantes em situação análoga -, especialmente quanto à alegação de abusividade nos reajustes. Prazo 
para resposta: 15 dias; 

c) Instrua-se os ofícios expedidos com cópia da manifestação inicial e da presente portaria de IC. 
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 1ªCC; 

PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente Portaria 
no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 3249| 
PORTARIA Nº 30, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, b, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto apurado no presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução n.º 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
Converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.29.004.000873/2014-12, em INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar 

eventual utilização indevida de recursos oriundos do programa do governo federal denominado “Saúde Bucal” pela administração do município de 
Sertão/RS. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
Procedam-se às anotações pertinentes. 
Publique-se no sítio virtual da PRRS. 
 

CINTHIA GABRIELA BORGES, 
Procuradora da República. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 14843| 
PORTARIA Nº 145, DE 23 DE ABRIL DE 2015 

 

Instaura o Inquérito Civil n. 1.29.000.003139/2014-45 
 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” 
e “d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93);  

CONSIDERANDO o direito constitucional à saúde (art. 6º, caput); 
CONSIDERANDO o direito constitucional à intimidade art. 5º, inciso X); 
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato que deu origem ao presente expediente, referente à não homologação de promoção de 

arquivamento de Inquérito Civil pelo Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na 4ª Região, que determinou à 
Procuradoria da República em Pelotas a adoção de medidas “para garantir aos pacientes atendidos em hospitais universitários que, no momento da 
marcação da consulta, seja informado ao paciente, de modo claro, que se trata de um hospital universitário e que estudantes poderão participar de 
procedimentos, mediante a distribuição de material informativo com a definição de hospital-escola, orientação sobre o seu funcionamento e sobre a 
importância do paciente na formação do estudante”; 
 

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 ter o Município de Porto Alegre, por meio do ofício SMS 716/2014-AT, atribuído aos prestadores de serviço a 
responsabilidade pela cientificação dos pacientes sobre a eventual condição de hospital-escola do local da consulta; 

CONSIDERANDO ser responsabilidade do Município informar o paciente sobre o agendamento, no âmbito do sistema municipal de 
saúde, de consulta com especialista em hospitais universitários contratualizados; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório n° 1.29.000.003139/2014-45 em INQUÉRITO CIVIL para verificação de possível falha 
no procedimento de comunicação de pacientes sobre o agendamento de consultas médicas a serem realizadas em hospital-escola quanto à possibilidade 
da presença e participação de estudantes da área da saúde. 

Agende-se reunião com o Secretário de Saúde de Porto Alegre a fim de tratar da questão objeto do Inquérito Civil. 
 

ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 14892| 
PORTARIA Nº 157, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
INSTAURAÇÃO – INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.29.000.002891/2014-
79 
 

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

que foi autuada Notícia de Fato nesta Pro-curadoria da Re-pública, tratan-do-se de solicitação, oriunda da 4ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal, de acompanhamento da execução da obra de requalificação da Praça da Matriz, em Porto Alegre, a qual será 
realiza com recursos provenientes do PAC Cidades Históricas;  

que constam nos autos informações do IPHAN (fl 21), no sentido de que a referida requalificação da Praça da Matriz foi aprovada 
pela Superintendência Estadual, aguardando apenas aprovação final pela Caixa Econômica Federal para firmar o correspondente Termo de Compromisso; 

que são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais 
e dos inte-resses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88), incumbindo-lhe a tu-tela do patrimônio histórico-cultural brasileiro (art. 5º, II, d, e III, c, 
da LC 75/93); 

que compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos ci-vis públicos para o exercício de suas funções institucionais, 
notadamente para a proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro (art. 129, III, da CF/88 e arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da LC 75/93); e 

que a questão em tela insere-se nas atribuições do Mi-nistério Público Fe-deral, porquanto se cuida de obra realizada com recursos 
federais, medi-ante intervenção do IPHAN, autarquia federal; 

determina: 
a) a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto acom-panhar a execução da obra de requalificação da Praça da 

Matriz, em Porto Alegre; 
b) a autuação, o registro e a adoção das medidas de publicidade e comu-nicação de praxe desta Portaria de Instauração, consoante 

estabeleci-do nas Resoluções nº 87/2010 do CSMPF e nº 23/2007 do CNMP;  
c) o sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 dias; 
d) após a data acima referida, oficie-se ao IPHAN, solicitando informações, no prazo de dez dias úteis, sobre o atual estágio da 

contratação da obra de requalificação da Praça da Matriz, em Porto Alegre. 
 

NILO MARCELO DE ALMEIDA CAMARGO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 8018| 
DESPACHO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000472/2014-44. Assunto: Apurar suposta cobrança 
de taxa abusiva para efetuar o cancelamento de passagens aéreas, por parte da 
TAM Linhas Aéreas S/A.  
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar suposta cobrança de taxa abusiva para efetuar o cancelamento 
de passagens aéreas, por parte da TAM Linhas Aéreas S/A.  

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato de a signatária ter atuado 
exclusivamente na PRE/RO no processo eleitoral de 2014, bem como, após este período, 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, da 4ª CCR e da PRE/RO na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro 
auxiliar compatível com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou em 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. 3ª 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. 
 

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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Aproveitando a oportunidade, determino o seguinte: 
1. Junte-se o documento único 6189/2015 e cumpra-se o despacho nele contido; 
2. Cumpra-se o despacho de folha 02, alínea “c”, dirigido à ANAC; 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 462| 
PORTARIA Nº 7, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II e 

V, da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público proteger os interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos 
às comunidades indígenas; 

CONSIDERANDO a alteração nos artigos 4º e 5º, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 
106/2010; 

CONSIDERANDO o contido em representação formulada por membros da comunidade indígena noticiando o mau uso de viatura 
oficial da saúde do Polo Base de José Boiteux/SC; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da Resolução nº 
23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.016.000092/2014-66 em inquérito civil, determinando: 
1. Providencie-se os registros de praxe no Sistema ÚNICO; 
2. Comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do Inquérito Civil; 
3. Aguarde-se resposta ao Ofício nº 76/2015 – GAB/PRM/RIO DO SUL/SC, encaminhado ao Distrito Sanitário Especial Indígena 

Interior Sul; 
4. Com a resposta ou transcorrido o prazo fixado, voltem conclusos. 
 

LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 465| 
PORTARIA Nº 8, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social e de 
outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

CONSIDERANDO a alteração nos artigos 4º e 5º, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 
106/2010; 

CONSIDERANDO notícia de eventual má conservação da Rodovia Federal BR 470 contemplando o trecho compreendido entre os 
municípios de Ibirama/SC e Pouso Redondo/SC, inserto na circunscrição da PRM Rio do Sul/SC; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da Resolução nº 
23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.016.000090/2014-77 em inquérito civil, determinando: 
1. Providencie-se os registros de praxe no Sistema ÚNICO; 
2. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca da conversão do presente expediente em Inquérito Civil para 

os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
3. Aguarde-se o prazo fixado para o sobrestamento do feito, determinado no despacho de fl. 47; 
4. Transcorrido o prazo sem manifestação da Superintendência do DNIT em Santa Catarina, oficie-se ao mencionado órgão 

solicitando informações acerca do início efetivo das obras de restauração da BR 470, trecho Ibirama – Pouso Redondo, bem como se as atividades de 
manutenção contemplam a revitalização da sinalização vertical e horizontal, visto que estas sofrem desgaste/ avarias com o tempo. Prazo: 10 (dez) dias 
úteis. 

5. Com a resposta, ou transcorrido o prazo fixado, voltem conclusos. 
 

LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2657| 
PORTARIA Nº 10, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
Autos nº 1.33.001.000226/2015-99 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007: 
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Considerando os termos dos autos instaurados a partir de Ata de Reunião realizada nos autos nº 1.33.001.000242/2013-10 (fl. 3), na 
qual foi informado pela Secretária Municipal de Saúde de Blumenau-SC que o município está custeando procedimentos que devem ser mantidos pela 
União diante do não repasse das verbas necessárias. 

Determino a Instauração de INQUÉRITO CIVIL, a partir do procedimento administrativo n.º 1.33.001.000226/2015-99, alterando-
se o registro inicialmente realizado para 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com Tema de “Repasse de Verbas Públicas do SUS”. 

Registre-se e publique-se (DOU - via Sistema Único/MPF, internet/intranet da PR/SC e átrio da PRM/Blumenau), a fim de que se 
efetue a comunicação à E. 1ª CCR, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos conselhos do Ministério Público. 

Após, oficie-se ao Ministério da Saúde para que informe o motivo de não estar repassando os valores contratados com o Município 
de Blumenau-SC. 

  
RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2666| 
PORTARIA Nº 11, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
Autos nº 1.33.001.000226/2015-99 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007: 

Considerando os termos dos autos instaurados a partir da notícia em Ata de Reunião, que ocorreu nesta Procuradoria (fl. 3), foi 
informado pela secretária municipal de Blumenau-SC que o município está precisando custear procedimentos que devem ser mantidos pela União. 

Determino a Instauração de INQUÉRITO CIVIL, a partir do procedimento administrativo n.º 1.33.001.000226/2015-99. 
Registre-se e publique-se (DOU - via Sistema Único/MPF, internet/intranet da PR/SC e átrio da PRM/Blumenau), a fim de que se 

efetue a comunicação à E. PFDC, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos conselhos do Ministério Público. 
Após, oficie-se ao Ministério da Saúde para que informe o motivo de não estar repassando os valores contratados com o Município 

de Blumenau-SC. 
  

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2673| 
PORTARIA Nº 12, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007: 

Considerando os termos dos autos, instaurados a partir do desmembramento do Inquérito Civil nº 1.33.001.000166/2012-31 e com a 
finalidade de averiguar a necessidade e possibilidade de adaptação arquitetônica aos moradores com necessidades especiais dos apartamentos financiados 
com recurso da CEF, bem como das áreas comuns do Condomínio Morada das Araucárias, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha 
Vida do governo federal. 

Determino a Instauração de INQUÉRITO CIVIL, a partir do procedimento administrativo nº 1.33.001.000327/2014-89 
Registre-se e publique-se (DOU - via Sistema Único/MPF, internet/intranet da PR/SC e átrio da PRM/Blumenau), a fim de que se 

efetue a comunicação à E. PFDC/MPF, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos conselhos do Ministério Público. 
 

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 
Procuradora da República  

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1438| 
PORTARIA Nº 13, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público a proteção de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 129, III, CF); 
b) considerando a remessa, pela Procuradoria Jurídica do município de Balneário Piçarras/SC, com o escopo de investigar algum 

impedimento ambiental no local onde se pretende edificar a denominada “Praça de todas as Idades”, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao nº 400, às 
margens do Rio Piçarras, no aludido município; 

c) considerando se tratar de área de preservação permanente; 
d) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob nº 1.33.008.000190/2014-01 em Inquérito Civil, para apurar os fatos noticiados. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se 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 CNMP nº 23/2007. 
 

PEDRO PAULO REINALDIN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1441| 
PORTARIA Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público a proteção de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 129, III, CF); 
b) considerando a representação, formulada por MARCOS JOSÉ GIRARDI, a noticiar irregularidades na execução de projetos de 

urbanização nas avenidas das praias do Trapiche, Vermelha e Grande, todas no município de Penha/SC; 
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c) considerando se tratar de área de preservação permanente; 
d) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob nº 1.33.008.000332/2014-21 em Inquérito Civil, para apurar os fatos noticiados. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se 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 CNMP nº 23/2007. 
 

PEDRO PAULO REINALDIN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1458| 
PORTARIA Nº 15, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público a proteção de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 129, III, CF); 
b) considerando a representação, formulada via e-mail, pela Salve Piçarras, a noticiar irregularidades na execução de obras de macro-

drenagem na Rua João de Deus Carvalho, bairro Santo Antônio, município de Balneário Piçarras/SC; 
c) considerando se tratar de área de preservação permanente; 
d) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob nº 1.33.008.000363/2014-82 em Inquérito Civil, para apurar os fatos noticiados. 
Ademais, reitere-se o ofício nº 18/2014/GAB/PPR, fl. 44. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se 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 CNMP nº 23/2007. 
 

PEDRO PAULO REINALDIN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1510| 
PORTARIA Nº 16, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público a proteção de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 129, III, CF); 
b) considerando a representação, formulada por ILSON MORAES DOS SANTOS, a noticiar a existência de loteamento na Praia 

Vermelha, no município de Penha, sem água encanada e tratamento de esgotos; 
c) considerando se tratar de área de preservação permanente; 
d) considerando a manifestação da 4ª CCR, sobre a necessidade de realização de vistoria in loco; 
e) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob nº 1.33.008.000129/2012-93 em Inquérito Civil, para apurar os fatos noticiados. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se 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 CNMP nº 23/2007. 
 

PEDRO PAULO REINALDIN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1646| 
PORTARIA Nº 20, DE 16 DE ABRIL DE 2015 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000397/2014-27 
 

O Ministério Público Federal, por seu agente signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais esposadas no art. 129, inc. 
II, III e VI da CF/88; art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inc. VII, art. 7º, inc. I e art. 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93; art. 1º, caput, art. 4º, 
inc. II, e 5º, todos da Resolução nº 87/2006, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal e art. 2º e art. 4º da Resolução nº 23/2007, do 
Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), estando compreendida em sua função institucional a promoção da ação civil pública e do inquérito civil para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, consumidores e de outros interesses difusos e coletivos, nestes, compreendidos os individuais 
homogêneos (art. 129, III,  da CF, e art. 82, do CDC c/c art. 21, da Lei nº 7.347/85); 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório foi instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades das 
concessionárias de geração de energia elétrica instaladas na bacia do Rio Uruguai na enchente do mês de junho de 2014; 

CONSIDERANDO o transcurso do prazo estabelecido pelo art. 4º, § 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, e tendo em vista que foram expedidos ofícios que estão aguardando resposta;  

RESOLVE: 
 Converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, para dar continuidade às averiguações, determinando a 

adoção das seguintes medidas: 
a) Registro da presente Portaria de Conversão no Sistema Único, com a devida comunicação à 4ª CCR; 
b) Reautuação deste expediente como Inquérito Civil; 
c) Reitere-se o pedido contido no Ofício 1305/2014 (fl. 49); 
Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um ano, sejam os autos conclusos para análise da necessidade 

de prorrogação. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - 851| 

PORTARIA Nº 27, DE 28 DE ABRIL DE 2015 
 

Notícia de Fato nº 1.33.011.000125/2014-18 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, I e VI, da Constituição Federal, pelo art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e pela Resolução nº 77/2004 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal e, ainda, 

Considerando que chegou ao conhecimento desta Procuradoria da República, através de Portaria de Instauração do Inquérito Civil 
Público n° 06.2014.00006356-1, oriundo do Ministério Público de Santa Catarina, informação da existência de vícios na construção do Condomínio 
Parque Jaraguá Dante Minel, empreendimento destinado a pessoas de baixa renda, pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Jaraguá do 
Sul/SC; 

Considerando que o objetivo deste procedimento é uma possível atuação conjunta entre o MP/SC e MPF, em que se busca apurar a 
ocorrência ou não dos fatos noticiados; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando sejam adotadas as seguintes providências: 
Aguarde-se o resultado das diligências já encaminhadas pelo MP/SC – tais como, Laudo Pericial, para posteriormente, se for o caso, 

dar continuidade às investigações. 
Comunique-se a instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral -  do 

Ministério Público Federal; 
Após voltem os autos conclusos a este Gabinete. 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 866| 
PORTARIA Nº 28, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
Resolve converter o Procedimento Preparatório 1.33.011.000121/2014-30 em 
Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 
Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/2010/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o objetivo 
de fiscalizar os registros públicos do imóveis tombados na Circunscrição Judiciária de Jaraguá do Sul/SC e garantir o cumprimento do disposto no art. 
13 do Decreto-Lei nº 25/1937, concedendo segurança jurídica/proteção aos direitos de terceiros, resolve converter o presente Procedimento Preparatório 
(nº 1.33.011.000121/2014-30) em INQUÉRITO CIVIL, eis que ainda pendentes diligências a serem realizadas (aguardo de documentos a serem enviados 
pelo IPHAN, conforme certidão de fl. 37). 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio 
Cultural, para fins do art. 6º da Resolução n° 87/2010/CSMPF e publique-se, por meio eletrônico (internet), nos moldes dos arts. 4°, VI e 7º, §2º, II da 
Resolução nº 23/07/CNMP. 

 
CLAUDIO VALENTIM CRISTANI  

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2096| 
PORTARIA Nº 31, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000393/2014-19, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: averiguar denúncia de supressão de vegetação de mangue em área localizada às margens da Lagoa de Barra 

Velha, conhecida como “Quinta dos Açorianos”, em Barra Velha, SC. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: prejudicado. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Associação de Moradores do Bairro Quinta dos Açorianos, rua Moraria, nº 17, 

Quinta dos Açorianos, CEP 88390-000, Barra Velha, SC. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2097| 
PORTARIA Nº 32, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000385/2014-72, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: averiguar denúncia de supressão de vegetação de restinga em área localizada na Travessa Santo Antônio, nº 

1430, Itapoá, SC. 
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c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Fábio André Fachin, inscrito no CPF sob o nº 859.022.849-53. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Elis Luana Age Coelho, inscrita no CPF sob o nº 089.206.879-51. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2095| 
PORTARIA Nº 34, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000301/2014-09, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: averiguar a regularidade ambiental de construção e aterro em área de preservação permanente, localizada no 

final da Rua Ouro Preto, Fátima, Joinville, SC. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: prejudicado. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2093| 
PORTARIA Nº 35, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000172/2013-60, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: apurar a forma de atendimento prestado pela concessionária aos usuários da rodovia BR 101, trecho sob 

concessão da Autopista Litoral Sul, bem como as medidas adotadas pela concessionária com vista a prevenir o conluio entre seus funcionários e os 
prestadores da região. 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Autopista Litoral Sul 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Fabiano Rodrigues 
Dê-se ciência à 3ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2092| 
PORTARIA Nº 36, DE 27 DE ABRIL DE 2015  

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve, considerando que nos autos de nº 

1.33.005.000364/2014-57 foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, 
indicando, em cumprimento ao art. 4º da referida resolução: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III e V, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 
Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: apurar irregularidades constatadas na execução de reforma no imóvel “Casarão dos Gorresen”, tombado pelo 
Iphan, localizado no município de São Francisco do Sul, SC. 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: prejudicado. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Harilda Gorresen, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 018.482.369-21 e RG 

3665667 SSP/PR. 
Determino os registros de praxe, a comunicação à 4ª CCR e o encaminhamento da presente portaria para publicação. Após, conclusos. 
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2099| 
PORTARIA Nº 37, DE 27 DE ABRIL DE 2015  

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000299/2014-60, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º da referida norma: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III e V, da Constituição; art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: possíveis danos ambientais decorrentes da construção de um deck de madeira no local conhecido como “Terceira 

Pedra”, Balneário Itapema do Norte – Gleba I, Itapoá/SC, coordenadas: 26º4'1.35” S / 48º36'25.15” W. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Município de Itapoá, CNPJ 81.140.303/0001-01, Rua Mariana Michels 

Borges, 201, Itapema do Norte, CEP 89249-000, Itapoá-SC. 
 

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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d) Nome e qualificação do autor da representação: Rafael Brito Silveira, Geógrafo, Departamento de Geociências da UFSC. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e encaminhe-se a presente portaria para publicação. Após, conclusos. 
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2074| 
PORTARIA Nº 38, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000113/2014-72, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: averiguar a regularidade ambiental da deposição de rochas na praia de Itapoá, ao lado do limite sul da área 

localizada na Rua Das Palmeiras, lotes 19 e 20, quadra, loteamento Balneário Princesa do Mar.  
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Prefeitura de Itapoá, , Rua Marina Michels, 201, Itapema do Norte, 

Itapoá, SC, CEP 89249-000. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: prejudicado. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2071| 
PORTARIA Nº 39, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000088/2014-27, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 
a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 
b) Descrição do fato: averiguar possível edificação de residências em área de preservação permanente, localizada na Rua das Acácias, 

Bairro Fátima, nesta cidade. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: prejudicado. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 14ª Promotoria de Justiça de 

Joinville. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2070| 
PORTARIA Nº 40, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000085/2014-93, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 
§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 
Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: existência de ruínas em faixa de areia no Município de Itapoá/SC. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Pedro Geraldo e João Feres Abicalaf. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Promotoria de Justiça da Comarca de Itapoá. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2064| 
PORTARIA Nº 42, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000007/2014-99, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 
§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 
Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: execução de obra irregular para a contenção do avanço da maré em frente a uma residência e a um hotel 
pertencentes, supostamente, ao prefeito do Município de Itapoá/SC. 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Sergio Ferreira de Aguiar. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: prejudicado. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
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 79/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de abril de 2015 Publicação: segunda-feira, 4 de maio de 2015 53 
 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2061| 

PORTARIA Nº 45, DE 28 DE ABRIL DE 2015 
 

Considerando que, no curso do Procedimento Preparatório nº 1.33.005.000305/2014-89, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, 
§ 6º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP, resolvo instaurar INQUÉRITO CIVIL, indicando, nos termos do art. 4º: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 
Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: averiguar notícia de extração de argila no imóvel situado nas margens da BR-280, próximo ao Km 7, fundos da 
empresa Costa Sul Logística, Bairro Rocio Grande, São Francisco do Sul, SC. 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Osmar da Silva, inscrito no CPF sob o nº 309.563.409-97, RG 527.068 
SSP/SC 

d) Nome e qualificação do autor da representação: 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental. 
Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
Após, conclusos.  
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 14311| 
PORTARIA Nº 101, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na notícia de fato nº 1.33.000.001006/2015-92, deliberação definida no seminário de 

“Capacitação em Tutela do Patrimônio Espeleológico”, da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, acerca da recomendação a ser feita aos órgãos de 
licenciamento ambiental para  atualização dos dados referentes a cavernas no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE, seguida da 
informação da existência de dezenas dos referidos bens naturais no município de Alfredo Wagner, sem que sejam repertoriados e, como consequência, 
devidamente protegidos ; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a partir da Peça de Informação, de mesma numeração. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA PROTEGIDAS, CAVERNAS, ESPELEOLOGIA. PATRIMÔNIO NATURAL. 

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESPELEOLÓGICAS – CANIE. ALFREDO WAGNER/SC. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 14232| 
PORTARIA Nº 109, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.33.000.001082/2015-06. CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da Constituição 
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 
CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 
acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 
CSMPF); 

  CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência de Notícia de Fato nº 1.33.000.001082/2015-06 versando sobre Tomada de Contas Especial TC 
002.724/2012-0, que trata da não aprovação da prestação de contas do Convênio 2.731/2002, firmado entre o Ministério da Saúde e a Fundação do Ensino 
Técnico de Santa Catarina ¿ Fetesc, com intuito de apoiar financeiramente o Programa de Diminuição dos Índices de Hipertensão e Diabetes afim de 
fortalecer o Sistema Único de Saúde - SUS, sendo que foi encaminhada cópia do acórdão 992/2015 - TCU - Segunda  Câmara, no âmbito do 6º Ofício 
do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa da Procuradoria da República em Santa Catarina, determino a  

CONVERSÃO desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles 
correlatos.  
 

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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Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: “PPMA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGADAS IRREGULARES AS CONTAS DO SR. EDSON JOSÉ FIRMINO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. “; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 
a devida publicação; 

c) expedição de Ofício Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1453| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000050/2012-62. PORTARIA IC Nº 21/2012, de 10 de abril de 2012. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades ambientais na Baía de Caixa D'Aço, município de Porto Belo/SC; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente causados por inúmeras embarcações irregulares na Baía de Caixa D'Aço, 
que provocam poluição do mar, bem como a acompanhar a implementação do Projeto de Gestão da Orla Marítima, no município de Porto Belo; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1451| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.013.000054/2008-95. PORTARIA IC Nº 025/2011, de 30 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a destruição de vegetação nativa em regeneração por meio de atividade extrativista de minérios sem autorização 
legal; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de promover a recuperação ambiental de área degradada por extração mineral no Bairro Águas Claras, município de Brusque/SC, 
em imóvel de propriedade de Valdir Rudolf; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Encaminhe-se ao setor pericial do MPF, para que realize vistoria no local; 
3) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1501| 
DECISÃO DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL IC n.º 
1.33.008.000064/2011-03. PORTARIA IC N.º 010/2011, de 14 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do artigo 15, 
caput, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o presente IC tem por finalidade verificar ocorrência de danos ambientais e investigar a contínua 
descaracterização das APP´s às margens do Rio Bombinhas, bem como a incorreta deposição de efluentes, no município de Bombinhas/SC; 
 

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 79/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de abril de 2015 Publicação: segunda-feira, 4 de maio de 2015 55 
 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no artigo 15, caput, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF, a prorrogação do presente 

INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 (um) ano, com o objetivo de continuar acompanhando a ocorrência de danos ambientais e investigar a contínua 
descaracterização das APP´s às margens do Rio Bombinhas, bem como a incorreta deposição de efluentes, no município de Bombinhas/SC; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação de IC, cientificando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do artigo 15 da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF; 
2)  Encaminhe-se à bióloga para vistoria e elaboração de laudo; 
3) Após, concluso para análise. 
 

RAFEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1443| 
DECISÃO DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000082/2011-87. PORTARIA IC Nº 07/2011, de 29 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a possível ilegalidade de estabelecimentos beneficiadores de pescado no município de Porto Belo/SC; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente causados pelo funcionamento de estabelecimentos beneficiadores de pescado, 
potencialmente poluidores, à margem do Rio Santa Luzia, que sofre a influência das marés, no município de Porto Belo ; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1445| 
DECISÃO DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000097/2007-69. PORTARIA IC Nº 33/2011, de 31 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades ambientais em loteamentos no bairro Perequê no município de Porto Belo/SC; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar irregularidades ambientais considerando ocupações de loteamentos situados no Bairro Perequê, no município de 
Porto Belo/SC; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1499| 
DECISAO DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL IC Nº 
1.33.008.000116/2012-14. PORTARIA IC Nº 016/2012, de 26 de abril de 2012. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do artigo 15, 
caput, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o teor da representação encaminhada pelo Sr. Roberto Carlos Zenzeluk, Analista Técnico em Gestão Ambiental, 
na qual relata diversas e sérias irregularidades no procedimento de licenciamento ambiental de obra, no bairro Canto Grande, município de Bombinhas, 
junta a Coordenação da FATMA de Itajaí; 
 

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 79/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 30 de abril de 2015 Publicação: segunda-feira, 4 de maio de 2015 56 
 

CONSIDERANDO que a representação foi autuada como Inquérito Civil na Promotoria de Justiça de Porto Belo sob o nº 
06.2010.005516-6 e, devido ao interesse da União, uma vez que o empreendimento encontra-se em terrenos de marinha, foi determinada a remessa ao 
Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no artigo 15, caput, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF, a prorrogação do presente 

INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 (um) ano, com o objetivo de investigar possível existência de construção irregular na rua Pequiá, entre as ruas Eucalipto 
e Palmeira Gerivá, na Praia de Mariscal, no bairro Canto Grande, Município de Bombinhas/SC, de responsabilidade de FASOLO Construtora e 
Incorporadora Ltda; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação de IC, cientificando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do artigo 15 da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF; 
2) Encaminhe-se à bióloga para vistoria e elaboração de laudo; 
  3) Após, concluso para análise. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1456| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000137/2009-34. PORTARIA IC Nº 20/2011, de 30 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades ambientais na praia do Perequê, município de Porto Belo; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar possível edificação irregular de residência unifamiliar em área de preservação permanente na restinga fixadora de 
dunas, na Praia do Perequê, município de Porto Belo, promovida por Ivo Bernardi; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1447| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000146/2010-69. PORTARIA IC Nº 16/2011, de 30 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades em edificação no município de Porto Belo/SC; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente causados pela inobservância da legislação ambiental na construção da 
edificação denominada de Edifício residencial Sea Sky, na margem da Lagoa do Perequê, corpo d´água que sofre a influência das marés, obra localizada 
na Avenida Atílio Fontana, Bairro Perequê, município de Porto Belo/SC; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1449| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000196/2010-46. PORTARIA IC Nº 10/2011, de 30 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição 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 o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades ambientais da Marina Dal Corso & Kummer Ltda -ME no município de Porto 
Belo/SC; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar supostas irregularidades ambientais no funcionamento da Marina Dal Corso & Kummer Ltda -ME no município de 
Porto Belo/SC; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1460| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000257/2010-75. PORTARIA IC Nº 21/2011, de 30 de março de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as possíveis irregularidades ambientais na Ilha João da Cunha, no município de Porto Belo; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar possível edificação irregular de residência unifamiliar em terreno de marinha e área de preservação permanente na 
restinga fixadora de dunas, na Rua Manoel Felipe da Silva, em frente à Ilha João da Cunha, no município de Porto Belo, ocupação em nome de João Luiz 
Hang e Carlos da Silva na Secretaria de Patrimônio da União.   

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1464| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000268/2006-79. PORTARIA IC Nº 23/2012, de 30 de abril de 2012. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a Comunicação de Crime nº 080/2006, lavrada pelo IBAMA de Itajaí, em desfavor de Elienai Alves Cordeiro, 
em 29 de setembro de 2006, devido a uma edificação residencial em APP no município de Porto Belo; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente causados pela construção de residencia de alvenaria sem licença dos órgão 
competentes em APP no município de Porto Belo; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1467| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 
1.33.008.000271/2004-21. PORTARIA IC Nº 44/2011, de 05 de abril de 2011. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição 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 o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente causados pela edificação residencial unifamiliar na Praia do Perequê, no  
Município de Porto Belo/SC, cujo responsável é Adrian Daniel Robino; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1505| 
DECISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 
1.33.008.000361/2011-41. PORTARIA Nº 10, de 3 de abril de 2012 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, caput, 
da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a apreensão de barbatanas de tubarão na empresa KDN Comércio de Pescados Ltda, no município de Porto Belo, 
de acordo com a Comunicação de Crime nº 36/2008 (fl. 11), lavrada pelo IBAMA de Itajaí; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente causados pelo beneficiamento e comércio de barbatanas de tubarão sem 
estabelecimento de medidas para obstar a captura de espécies ameaçadas no município de Porto Belo ; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 

termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2667| 
DESPACHO DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 

Inquérito Civil nº 1.33.001.000648/2008-35 
 

Tendo em conta a pendência das diligências abaixo apontadas e o escoamento do prazo disposto no art. 15 da Resolução CSMPF nº 
87/2006 e no art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, determino a prorrogação do presente Inquérito Civil por um ano. Registre-se a prorrogação e 
publique-se este despacho - por meio do Sistema Único - através de solicitação destinada à Divisão de Editoração e Publicação/SJUD, com cópia à 
Egrégia 4ª CCR.  

Considerando o teor do Ofício nº 0606/2015-COCAP/GAB/SPU/SC (fls. 68/69), que informa: a) que o ocupante do imóvel objeto do 
presente procedimento foi notificado a promover a desocupação do imóvel; b)  que não houve manifestação do notificado e; c) que foi encaminhado 
ofício à Advocacia Geral da União para adoção das medidas judiciais cabíveis, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias de 
forma a possibilitar a realização das providências apontadas no referido ofício.  

Após, oficie-se novamente à Secretaria do Patrimônio da União indagando acerca do andamento do procedimento adotado para 
promover a desocupação do imóvel, bem como à Advocacia Geral da União indagando acerca das medidas judiciais adotadas nesse desiderato. 

 
RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1450| 

PORTARIA Nº 7, DE 30 DE ABRIL DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 
da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando, ainda, o que consta do Procedimento 
Preparatório Cível nº 1.34.014.000267/2014-18, instaurado para apurar possível dano ambiental, decorrente de construção em área especialmente 
protegida, às margens do Rio Paraíba do Sul, em Paraibuna/SP, DETERMINA a conversão do presente feito em INQUÉRITO CIVIL. 

Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria; b) a comunicação da instauração do ICP à 
4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos 
do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06; c) a conclusão dos autos, para deliberação quanto ao contido às fls. 52/55. 

 
FERNANDO LACERDA DIAS 

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-SP - 813| 

PORTARIA Nº 30, DE 14 DE ABRIL DE 2015 
 

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

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 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 na 

Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando que, de acordo com representação trazida aos autos, proveniente de processo administrativo instaurado pelo 

CRECI/SP, foram verificadas irregularidades na operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida no empreendimento denominado 
“CONDOMÍNIO FLEX CARAPICUÍBA I”, situado na cidade de Carapicuíba/SP, de propriedade da empresa NORFOLK INVESTIMENTOS 
IMÓBILIÁRIOS LTDA., supostamente cometidas pela empresa TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A,  responsável pela comercialização 
do empreendimento;  

f) considerando, por fim, o término do prazo para conclusão do presente procedimento, determino a  
CONVERSÃO do presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL para a promoção de ampla apuração dos fatos noticiados, 

notadamente para apurar eventual responsabilidade dos representantes das empresas NORFOLK INVESTIMENTOS IMÓBILIÁRIOS LTDA. e 
TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A (Joseph Meyer Nigri, Tomas Laszlo Banlaky e Newman Cardoso do Amaral Brito – fls. 20)  na 
comercialização irregular de imóveis do “CONDOMÍNIO FLEX CARAPICUÍBA I”, situado na cidade de Carapicuíba/SP, através do Programa Minha 
Casa Minha Vida. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como inquérito civil com o nº 1.34.043.000264/2014-37 . 
A fim de efetivarem as medidas necessárias para conclusão deste procedimento, determino: 
1) Sejam realizados os registros habituais no sistema Único para que seja publicada a presente Portaria, bem como comunicada esta 

instauração à 3ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
2) Após a regularização do feito, retornem os autos conclusos para análise detalhada dos documentos encartados, bem como para que 

sejam determinadas diligências necessárias para a conclusão da apuração. 
  

ALMIR TEUBL SANCHES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 3795| 
PORTARIA Nº 39, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PP n° 1.34.004.001014/2014-81); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93; Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90; Constituição Federal, art. 37; Lei 
9.784/99; Portaria Ministério da Fazenda nº 156/99, art. 1º, § 2º; Decreto-Lei nº 1.804/80 e Decreto 1171/94, e demais normas de proteção aos direitos 
transindividuais, com o objetivo de atuação na dimensão repressiva corretiva; Atuação na dimensão repressiva punitiva;  

Objeto: Poder Público. Ato administrativo. Apurar suposta demora excessiva da Receita Federal do Brasil em decidir recurso 
administrativo fiscal. Possível afronta à razoável duração do processo ante a inércia da Administração Pública Federal. Fatos narrados na denúncia: 
suposta demora excessiva por parte da Receita Federal do Brasil para proferir decisões em processos administrativos e solicitações, mais especialmente 
no que se refere aos requerimentos de revisão de tributos.  Determino as seguintes atividades de mérito: tendo em vista o teor do ofício nº 031/15-
GAB/IRF/CTA-PR, DETERMINO a expedição de ofício aos Correios, requisitando esclarecimentos quanto (i) ao procedimento adotado em casos 
análogos ao retratado na denúncia em anexo, isto é, requerimento de revisão tributária; (ii) ao tempo médio de processamento dessa modalidade de 
requerimento, dentro do campo de atuação dos Correios; (iii) demais questões que entender cabíveis. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4430| 
PORTARIA N º 41, DE 30 DE ABRIL DE 2015 

 
Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000662/2014-11. Autor da 
representação: investigação iniciada de ofício 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando o quanto solicitado no ofício circular nº 041/2014/PFDC/MPF, no sentido de 
se obter informações sobre a existência de serviços e equipamentos de saúde especializados que devem compor a rede de atenção às mulheres vítimas de 
violência de gênero,  com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 
75/93,  decide instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando: 1) a afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria 
da República no Município de Santos, no local de costume, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 126, in fine, c/c o art. 232, II e III, do CPC); e 2) o envio 
de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nomeia como secretária do feito a servidora 
Débora Cecília Ferreira Pinto, técnica administrativa, e como assessora jurídica a servidora Raquel de Mattos Onofre, analista processual.  Sem prejuízo, 
havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas funções em caráter de substituição.  

 
LUÍS EDUARDO MARROCOS DE ARAÚJO 

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 SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - 7784| 

PORTARIA Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2015 
 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA titular do 2º Ofício Criminal desta unidade, integrante do Grupo de Controle Externo da 
Atividade Policial – GCEAP/SE, nomeada pela Portaria nº 555, de 17 de julho de 2014 , do Procurador- Geral da República, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fulcro na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 06 de abril de 2010, e demais 
disposições contidas nas Resoluções nº 20/2007 e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de maio de 2007 e 17 de setembro de 
2007, respectivamente  

RESOLVE 
Converter a Notícia de Fato nº 1.35.000.000310/2015-48 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fundamento no artigo 129, inciso 

VIII da Constituição Federal e no artigo 7°, inciso II, da LC n° 75/93, e nos termos do art. 4º da Resolução n° 20/2007 do CNMP, tendo por objeto apurar 
supostas irregularidades no acautelamento de veículos apreendidos e que atualmente se encontram custodiados pela Polícia Rodoviária Federal no Estado 
de Sergipe; 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
1. Autue-se a presente portaria e após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 7ª 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. 
2. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento, obedecendo-

se, para a conclusão deste IC, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, devendo o Setor Jurídico realizar 
o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

3. Oficie-se à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, requisitando o envio, no prazo de 20 (vinte) dias, de relação 
de veículos apreendidos e atualmente mantidos nos pátios da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e Unidades/Delegacias do interior, 
contendo: a) dados do veículo; b) data da apreensão; c) número do IPL ou Ação Penal a que está vinculado; d) Vara Federal ou Estadual a que está 
vinculada a apreensão; e) indicação da espécie de crime (vez que os casos de tráfico têm regulação própria); f) descrição da estrutura física e condições 
de segurança no acautelamento desses bens, acompanhado, inclusive, de registros fotográficos dos pátios; g) outras informações úteis.   

 
GABRIELA BARBOSA PEIXOTO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 7760| 
PORTARIA Nº 4, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. Notícia de Fato nº 
1.35.000.000287/2015-91. Assunto: Apurar a regularização do serviço de 
esgotamento sanitário no município de Japoatã/SE, envolvendo a campanha de 
desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício da Tutela 
Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

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

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

Considerando que a Constituição da República de 1988 consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (art. 225, caput, CF/88); 

Considerando que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 20, incisos III e VII, inclui no âmbito dominial da União, 
dentre outros bens, os rios que banhem mais de um estado, seus terrenos marginais e as praias fluviais; 

Considerando que a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, define, em seu art. 3º, II, a poluição 
como “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente; ou e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”; 

Considerando o conteúdo da Notícia de Fato nº 1.35.000.000287/2015-91, autuadas a partir do Ofício 29/2015-PJCSJ, da lavra da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Cedro do São João (f. 03) que encaminhou o Inquérito Civil 37.09.01.0086, procedimento este que apurou o 
lançamento de efluentes do município de Japoatã/SE no rio São Francisco, curso d’água de domínio da União; 

Considerando que a demora na implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Japoatã/SE pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF –, além de denotar o descumprimento, por parte da retromencionada empresa 
pública, de suas obrigações legais, perpetua e agrava a degradação das águas do Rio São Francisco, exige-se, por conseguinte, a devida apuração e, se 
for o caso, adoção das medidas cabíveis; 
 

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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RESOLVE instaurar o competente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 
1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.35.000.000287/2015-91, pelo Setor 

Extrajudicial da PR/SE, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apuração de possível poluição das águas do rio São Francisco, em trecho próximo ao 
município de Japoatã, em razão do lançamento dos efluentes produzidos na referida municipalidade”; e como possível responsável: “Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, Município de Japoatã, Estado de Sergipe e União Federal”; 

2. Designação dos servidores em exercício no 4º Ofício da Tutela Coletiva para funcionarem como Secretários no presente feito; 
3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal (Consumidor e Ordem Econômica), por meio eletrônico (para o endereço 4camara@pgr.mpf.gov.br), nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 
do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 
Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

Como providências investigatórias iniciais, determino: 
1. Expedição de ofício à Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), requisitando-lhe, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

realização de vistoria destinada à verificação in loco de possíveis danos ambientais ocasionados pelo lançamento de esgoto in natura no rio São Francisco, 
no trecho em que banha o Município de Japoatã/SE, tendo como parâmetro as fontes poluidoras observadas na referida diligência com: a) a indicação da 
origem dos referidos efluentes (despejo de esgotos domésticos, depósito de lixo urbano em terrenos baldios situados às margens do rio São Francisco, 
existência de pocilgas e fábricas etc); b) a realização de análise físico-química das águas despejadas em pontos do trecho do rio São Francisco que 
atravessam a área urbana do município de Japoatã, mediante a obtenção de amostras, inclusive, em pontos do rio anteriores e posteriores à sua passagem 
pela referida cidade, a fim de esclarecer, dentre outros aspectos relativos à qualidade das águas, o teor de oxigênio nelas dissolvido, a concentração de 
matéria orgânica e o nível de coliformes fecais; c) a indicação de possíveis soluções para as agressões ambientais eventualmente apontadas. 

2. Expedição de ofício à 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(CODEVASF), requisitando-lhe informações atualizadas sobre as obras de implantação de saneamento básico no município de Japoatã/SE, esclarecendo, 
inclusive, o relato, consignado na Nota Técnica nº 11/2014 da CODEVASF (fls. 84/85), de que “o contrato encontra-se em atraso, pois a contrata ainda 
não entregou os sub-produtos definidos no cronograma físico-financeiro do 3º Termo aditivo”. 

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

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 7694| 
PORTARIA Nº 29, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O 1º Ofício de Combate à Corrupção do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no Estado de Sergipe, 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 que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Estado 

de Sergipe; 
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 e na Resolução 87, alterada pela Resolução106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º § 1º da Resolução 87 do 

CSMPF e no art. 2º § 6º da Resolução 23 do CNMP. 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001629/2014-18 em Inquérito Civil, na forma estabelecida no art. 4º § 4º da 

Resolução 87 do CSMPF e no art. 2º § 7º da Resolução 23 do CNMP, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Apurar suposto ato de improbidade decorrente de fraude em 

compensações de contribuições previdenciárias praticada pelo Escritório de Advocacia Bernardo Vidal Consultoria Ltda. em diversos municípios do 
país. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Escritório de Advocacia Bernardo Vidal 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
Designa, para atuarem como secretários do inquérito civil, os seguintes servidores, não sendo necessário a colheita de termo de 

compromisso: Igor José Oliveira Pereira e Edson Guedes Gomes. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do que 

prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que sejam comunicadas as Egrégias 1ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a 

respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a capa da 

investigação, para “Inquérito Civil”. 
 

EUNICE DANTAS 
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-SE - 7791| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE ABRIL DE 2015 
 

Inquérito Civil Público nº 1.35.000.000374/2014-68. Objeto: Apuração de 
possível destruição de vegetação de manguezal para exploração de atividade de 
carcinicultura em área de preservação permanente, na localidade conhecida por 
Sítio Beira Rio, Povoado Rio Fundo, no município de Estância. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por conduto do Procurador da República signatário, no regular exercício de suas funções 
institucionais, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no artigo 5º, incisos II, alínea d, III, alínea d, e XX, da Lei Complementar nº 
75/93, nos artigos da Lei 7.345/85, e nos termos dos artigos 23 e 24 da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de 
agosto de 2006; e do artigo 15 da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

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

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

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

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

Considerando que o Decreto nº 5.300, de 07/12/2004, que regulamentou a Lei nº 7.661/88, estabeleceu, em seu art. 5º, inciso IX, 
dentre os princípios fundamentais da gestão da Zona Costeira, além daqueles estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, a preservação, 
conservação e controle de áreas que sejam representativas dos ecossistemas da zona costeira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou 
descaracterizadas; 

Considerando que o Código Florestal em vigor (Lei n.º 12.651/2012) considerou, em seu art. 4º, inciso VII, como vegetação de 
preservação permanente os manguezais em toda sua extensão, disposição essa já prevista na Resolução CONAMA n.º 303, de 20/03/2002, em seu art. 
3º, inciso X; 

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

Considerando, ainda, que a Constituição Federal (art. 225, §1º, IV), a Lei nº 6.938/81 (art. 10) e que a Resolução CONAMA nº 
237/1997 determina a necessidade de licença do órgão competente para construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, assim considerada a carcinicultura (Resolução CONAMA nº 312/2002); 

Considerando o conteúdo da notícia de fato nº 1.35.000.000374/2014-68, autuadas a partir do expediente da Promotoria de Justiça 
Especial Cível e Criminal de Estância, que encaminhou cópia de procedimento apuratório instaurado a partir do Auto de Infração nº 523523-D, lavrado 
pelo IBAMA em desfavor de GILBERTO SILVEIRA JÚNIOR, em razão da supressão de área de preservação permanente (manguezal), no Sítio Beira 
Rio, Povoado Riacho Fundo, município de Estância/SE; 

Considerando que, após vistoria realizada pela ADEMA, consubstanciada no Relatório de Fiscalização Ambiental nº 2336/2013-1516 
(fls. 17/18), observou-se que a atividade lesiva ao meio ambiente decorreu da exploração da atividade de carcinicultura, destacando aquele órgão “a 
existência de áreas de manguezal suprimidas com a finalidade da prática de aquicultura artesanal”, ressaltando que “o referido manguezal recebe 
influência das marés e se comunica com várias propriedades rurais com glebas de terra que possuem estradas que dão acesso ao estuário do Rio Fundo – 
município de Estância” (f. 18); 

Considerando a Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe, nos termos da informação técnica de fls. 56/57, anotou que, o 
local indicado pelo IBAMA no auto de infração nº 523523-D, por se situar em manguezal, é considerada área inequívoca da União; 

Considerando que, no bojo do Processo Administrativo nº 02028.000319/2010-32, instaurado pelo IBAMA a partir do Auto de 
Infração nº 523523-D, foi o Sr. GILBERTO SILVEIRA JÚNIOR considerado autor de infração ambiental por “destruir 0,0899 hectare de vegetação 
nativa, tipo mangue, nas margens do rio Fundo, área de preservação permanente sem autorização dos órgãos ambientais competente”, restando mantidas 
a autuação lavrada e as restrições impostas à área afetada, conforme decisão administrativa de f. 87, contra a qual não foi ofertada qualquer insurgência; 

Considerando que, notificado a apresentar projeto de recuperação dos danos causados ao meio ambiente (f. 94), o Sr. GILBERTO 
SILVEIRA JÚNIOR firmou “Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental” (f. 99), comprometendo-se a proceder à integral recuperação 
da área de que trata o Auto de Infração nº 523523-D, de acordo com o seu anexo “Termo de Referência para a Reparação de Dano Ambiental” (f. 100), 
segundo o qual deveria o compromissário apresentar ao IBAMA, a cada 12 (doze) meses, laudos técnicos elaborados por profissional habilitado, até a 
conclusão da recuperação do dano; 

Considerando que o IBAMA, após ser instado pelo MPF, informou, às fls. 114/117, que realizou vistoria na área em comento, no dia 
12/12/2014, constatando que o Sr. GILBERTO SILVEIRA JÚNIOR vem cumprindo o embargo imposto por aquele órgão e também, até aquele momento, 
satisfazendo o quanto assumido no Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental, adotando como estratégia de recuperação o método de 
“condução da regeneração natural”; 

Considerando informação contida no Relatório nº 025/2015/SEPAD/PR/SE (fls. 20/21), elaborados por servidores dessa Procuradoria 
da República em Sergipe, de que, em diligência realizada no local de que trata o Auto de Infração nº 523523-D, foi constatado que, apesar de referida 
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área se encontrar em estado de recuperação, encontrava-se com material oriundo de limpeza de terreno ali despejado, que segundo alegado pelo Sr. 
GILBERTO SILVEIRA JÚNIOR, fora depositado por vizinhos; 

Considerando ainda que, durante a diligência em tela, o Sr. GILBERTO SILVEIRA JÚNIOR informou que havia colocado cerca e 
placas comunicando se tratar o local de área de recuperação, as quais, porém, não foram posteriormente encontradas; 

Considerando que, dos documentos enviados pelo IBAMA, pode-se concluir que o infrator não apresentou àquele órgão ambiental, 
durante o período fixado para a recuperação da área degradada, os laudos técnicos anuais exigidos pelo “Termo de Referência para a Reparação de Dano 
Ambiental” (f. 100), destinados a acompanhar o status de recuperação do bem atingido; 

RESOLVE RECOMENDAR: 
Ao Sr. GILBERTO SILVEIRA JÚNIOR que: 
1) providencie, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias: a) a limpeza integral da área objeto do Auto de Infração nº 523523-D, lavrado 

pelo IBAMA em seu desfavor, com a retirada de todo o lixo observado no local; b) o cercamento eficiente da área, com a utilização de estacas e arame; 
e c) a sinalização do local, mediante a afixação de placas no equipamento de proteção instalado, contendo as seguintes expressões: “ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL" e “PROIBIDO O DEPÓSITO DE LIXO”, com a expressa 
menção à presente Recomendação; 

2) apresente ao IBAMA, a cada 12 (doze) meses, nos termos do “Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental” subscrito 
pelo autuado em 24/07/2012, Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
- ART, que informe o status da recuperação da área, devendo o primeiro laudo ser apresentando no prazo de 30 (trinta) dias. 

Desde logo se adverte que a omissão no cumprimento da recomendação ou na remessa de resposta no prazo estabelecido ensejará os 
seguintes efeitos: (a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas 
administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; e (c) constituir-se em 
elemento probatório em sede de eventuais ações cíveis ou criminais. 

Outrossim, requer o Parquet Federal, com base no art. 8o, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, sejam enviadas a esta Procuradoria 
da República no Estado de Sergipe, no prazo máximo de 10 (dez) dias, informações sobre o acatamento desta recomendação. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87/2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e artigo 7º, §2º, IV, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5189| 

PORTARIA Nº 51, DE 27 DE ABRIL DE 2015 
 

Notícia de Fato nº 1.36.000.000096/2015-92 
 

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 na presente Notícia de Fato; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, apurar 

possíveis irregularidades perpetradas pelo Município de Palmas/TO na aplicação de recursos recebidos do Ministério do Esporte (antes geridos pelo 
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP), destinados à Secretaria de Esporte do Estado do Tocantins, tendo como finalidade 
incentivar a prática de esportes na municipalidade (contratos n. 34/2014, 35/2014 e 36/2014).  

ORDENA I - que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, 
para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

MANDA, ainda, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
DETERMINA, por fim, a expedição de ofício ao Ministério do Esporte, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, às seguintes 

informações: a) como ocorre o repasse de verbas por parte deste Ministério ao Município de Palmas/TO, referente ao recursos antes geridos pelo Instituto 
Nacional do Desenvolvimento do Desporto -INDESP. A transferência é automática (se dando de forma mensal ou anual) ou se dá por meio de ajuste 
específico; b) qual o valor repassado ao município no ano de 2014; c) de que forma e em qual órgão é feita a prestação de contas dos referidos recursos. 
Em sendo perante este Ministério, informar se houve a aprovação das contas referente ao ano de 2014, bem como encaminhar cópia da mencionada 
prestação de contas. 

 
FERNANDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
Em substituição no 3º ODPPS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 5164| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 110, DE 28 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil n.° 1.36.000.000274/2015-85 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de acompanhar os desdobramentos da greve da Polícia Civil no Estado do 
Tocantins, sobretudo quanto à segurança nos presídios/penitenciárias do Estado, bem como quanto à preservação dos direitos humanos dos presos, dos 
respectivos familiares e dos agentes públicos que realizarão a segurança nesses estabelecimentos durante a greve. 
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2. A averiguação teve início em fatos narrados em notícias jornalísticas que apontaram que a greve da polícia civil estava prejudicando 
de maneira considerável os serviços públicos prestados à população por aquele órgão, bem como a segurança nos presídios e penitenciárias do Estado. 

3. Como medida inicial, foram enviados ofícios ao Governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social, à OAB, ao Ministério 
Público Estadual e à Defensoria Pública do Estado com a finalidade de comunicar a instauração do IC, bem como colocar o MPF à disposição das 
autoridades para intermediar possíveis soluções. 

4. Posteriormente foi realizada reunião, em 18 de março de 2015, no Ministério Público Estadual, o qual foi redigido um Protocolo 
de Intenções com o fito de regularizar a situação e por fim ao movimento grevista. 

5. Destarte, compulsando os autos, verifica-se que é o caso de arquivamento, uma vez que se obteve informações, através de notícias 
de mídias juntadas aos autos, que a greve se encerrou, ocasionando, dessa forma, a perda do objeto que determinou a autuação do presente inquérito civil. 

6.  Além disso, inexiste objeto secundário que possa exigir a atuação do Ministério Público Federal. 
7. Ex positis, o Ministério Público Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente 

inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei nº. 7.347/85. 
8. Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da Resolução 

n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 1ª Região (Naop - 1ª Região), poderão 
ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a adoção 
das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, fazendo-o 
fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

9.  Se o representante não for localizado, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.° 23, de 17 de setembro 
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo.  

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos 
ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de publicação 
na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 

10.  Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos ao Naop - 1ª Região, para o necessário 
exame desta promoção, na forma do art. 3º, I, da Portaria PGR/MPF n.° 653/2012. 

11.  De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se). 

12.  Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados ao Naop - 1ª Região. 
 

FERNANDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República-Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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