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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 119676| 
SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 

Sessão: 41/2015 Data: 15/05/2015 Hora: 17:00 
 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 
CSMPF : 1.00.001.000082/2015-11  
Assunto : RELATÓRIO DE ATIVIDADE  
Origem : Distrito Federal.  
Relator(a) : Cons. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA  
Interessado(s)  : 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Fed  
   
CSMPF : 1.00.001.000083/2015-66  
Assunto : DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS  
Origem : Brasília  
Relator(a) : Cons. MARIO LUIZ BONSAGLIA  
Interessado(s)  : Associação Nacional dos Procuradores da República  

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Presidente do CSMPF 
 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. * NOTA: Divulgado no dia 22 de maio de 2015, devido a problemas técnicos na rede do MPF 
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - 14448| 
PORTARIA Nº 125, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

Consolida as designações de membros da Procuradoria Regional da República da 
2ª Região nas Turmas do TRF-2ª Região, organiza ofícios e antiguidade. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 279, de 14 de abril de 2014, e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 
393, de 11 de setembro de 1997,  

Considerando a necessidade de consolidar as diversas Portarias que tratam da designação de membros para atuação em turmas 
especializadas do TRF2. 

RESOLVE: 
Art. 1º – Designar os Excelentíssimos Procuradores Regionais da República para oficiarem perante as Turmas Especializadas do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme anexo desta portaria. 
Art. 2º – Os atuais membros do Núcleo de Combate à Corrupção, instituído pela Portaria PRR2 nº 207, de 1º de dezembro de 2014 

não oficiam perante as Turmas do TRF-2ª Região nos termos do art. 11 da Portaria PRR2 nº 205, de 1º de dezembro de 2014. 
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, especialmente a Portaria 

PRR2 nº 129 de 10 de julho de 2014 e suas alterações. 
 

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS 
 

ANEXO 
 

ANTIGUIDADE 
RES. 

CSMPF 
156/2015 

PRR2 PROCURADOR REGIONAL OFÍCIO NATUREZA TURMA 
TRF2 

21/05/1993 8 1 LUÍS CLÁUDIO PEREIRA LEIVAS 01º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 5ª 

21/05/1993 9 2 CARLOS XAVIER PAES BARRETO 
BRANDÃO 02º Ofício CÍVEL/TUTELA 

COLETIVA 4ª 

21/05/1993 10 3 MAGNUS AUGUSTUS C. DE 
ALBUQUERQUE 03º Ofício CÍVEL/TUTELA 

COLETIVA 6ª 

21/05/1993 12 4 TOMAZ HENRIQUE LEONARDOS 04º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 3ª 

21/05/1993 13 5 JOSÉ HOMERO FERNANDES DE ANDRADE 05º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 5ª 

21/05/1993 14 6 JOÃO SÉRGIO LEAL PEREIRA 06º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 3ª 

27/11/1993 22 7 ANDRÉ TERRIGNO BARBEITAS 07º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 3ª 

14/04/1994 27 8 MAURÍCIO AZEVEDO GONÇALVES 08º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 4ª 

14/04/1994 28 9 CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA 09º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 6ª 

29/11/1996 31 10 DENISE LORENA DUQUE ESTRADA 11º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 3ª 

30/11/1996 32 11 LUÍS CESAR SOUZA DE QUEIROZ 12º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 5ª 

24/04/1997 33 12 NEWTON PENNA 13º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 8ª 

02/05/1997 34 13 LUIZ MENDES SIMÕES 14º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 7ª 

05/10/1997 39 14 ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA 16º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 7ª 

23/01/1998 40 15 ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO 17º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 6ª 

02/04/1998 42 16 ANDREA HENRIQUES SZILARD 18º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 5ª 

05/09/1999 51 17 BEATRIZ BARROS DE OLIVEIRA CHRISTO 19º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 8ª 

29/04/2002 62 18 JAIME ARNOLDO WALTER 39º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

 
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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04/10/2002 64 19 CELSO DE ALBUQUERQUE SILVA 21º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 7ª 

22/01/2003 69 20 ARTUR DE BRITO GUEIROS DE SOUZA 22º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 7ª 

22/07/2003 71 21 ROGÉRIO JOSÉ BENTO SOARES DO 
NASCIMENTO 30º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

24/07/2003 72 22 JOÃO MARCOS DE MELO MARCONDES 15º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 7ª 

05/11/2003 73 23 CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ 31º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 
20/11/2003 74 24 SILVANA BATINI CESAR GÓES 42º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

22/12/2003 77 25 BIANCA MATAL 24º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 8ª 

22/12/2003 78 26 CELMO FERNANDES MOREIRA 25º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 6ª 

22/12/2003 90 27 ALOÍSIO FIRMO GUIMARÃES DA SILVA 27º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 4ª 

22/12/2003 94 28 PAULO FERNANDO CORRÊA 10º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 8ª 

22/12/2003 97 29 JOÃO RICARDO DA SILVA FERRARI 20º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 8ª 

22/12/2003 98 30 MÔNICA CAMPOS DE RÉ 44º Ofício COMBATE À 
CORRUPÇÃO - 

22/12/2003 99 31 MARIA HELENA DE C. NOGUEIRA DE 
PAULA 23º Ofício CÍVEL/TUTELA 

COLETIVA 8ª 

22/12/2003 100 32 MAURÍCIO DA ROCHA RIBEIRO 43º Ofício COMBATE À 
CORRUPÇÃO - 

22/12/2003 103 33 ANAIVA OBERST CORDOVIL 28º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 5ª 

05/05/2004 124 34 ADRIANA DE FARIAS PEREIRA 26º Ofício CÍVEL/TUTELA 
COLETIVA 3ª 

23/07/2004 127 35 FLÁVIO PAIXÃO DE MOURA JÚNIOR 38º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

09/02/2011 159 36 PAULO ROBERTO BERENGER ALVES 
CARNEIRO 47º Ofício ELEITORAL - 

14/06/2011 165 37 ANDREA BAYÃO PEREIRA FREIRE 40º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 
23/12/2011 169 38 MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE 41º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 
14/01/2012 170 39 JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS 34º Ofício CRIMINAL PLENO 

01/11/2012 180 40 MÁRCIA MORGADO MIRANDA 
WEINSCHENKER 36º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

11/01/2013 181 41 LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA 46º Ofício COMBATE À 
CORRUPÇÃO - 

09/10/2013 187 42 GISELE ELIAS DE LIMA PORTO LEITE 29º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

09/11/2013 191 43 NEIDE MARA C. CARDOSO DE OLIVEIRA 45º Ofício COMBATE À 
CORRUPÇÃO - 

15/01/2014 194 44 CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR 37º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 
14/04/2014 203 45 MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES 32º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 
14/04/2014 211 46 VAGNER LEÃO DA COSTA 35º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 
14/04/2014 219 47 SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA 33º Ofício CRIMINAL 1ª e 2ª 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - 10142| 
PORTARIA Nº 46, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 
CONSIDERANDO, ainda, a alteração na indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo por meio eletrônico (expediente PRR3ª n.º 00009987/2015), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 14/05/2015; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2015/2017 (período de 04/01/2015 a 03/01/2017); 
RESOLVE: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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DESIGNAR, em aditamento às Portarias PRE/SP nº 124/2014, de 19/12/2014 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 19/12/2014); nº 
001/2015, de 09/01/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 09/01/2015); e nº 034/2015, de 07/04/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 08/04/2015); nº 
037/2015, de 22/04/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 23/04/2015); nº 040/2015, de 28/04/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 29/04/2015); nº 
042/2015, de 06/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 06/05/2015); e nº 044/2015, de 13/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 14/05/2015), 
para oficiarem, provisoriamente, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 
respectivamente indicadas, os Exmos. Senhores Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) ABRIL/2015 

126ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO MARCOS ANTONIO LELIS MOREIRA DIAS 25 A 30 

199ª BARUERI EDUARDO CAETANO QUEROBIM DIAS 20 A 24 

 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo.  
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E. 
 

ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - 10148| 
PORTARIA Nº 47, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 
CONSIDERANDO, ainda, a alteração na indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo por meio eletrônico (expediente PRR3ª n.º 00009987/2015), recebido nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 14/05/2015; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2015/2017 (período de 04/01/2015 a 03/01/2017); 
RESOLVE: 
DESIGNAR, em aditamento às Portarias PRE/SP nº 124/2014, de 19/12/2014 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 19/12/2014); nº 

001/2015, de 09/01/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 09/01/2015); nº 043/2015, de 06/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 06/05/2015); e nº 
045/2015, de 13/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 14/05/2015), para oficiarem, provisoriamente, nos períodos abaixo discriminados, na condição 
de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais respectivamente indicadas, os Exmos. Senhores Promotores de Justiça a seguir 
nominados: 

 
ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) MAIO/2015 

029ª CAÇAPAVA TIAGO OLIVEIRA PRATES DA FONSECA DIAS 28 A 31 

066ª LIMEIRA LUIZ ALBERTO SEGALLA BEVILACQUA DIAS 25 A 31 

107ª RIBEIRÃO BONITO MARCOS ROBERTO FUNARI DIA 14 

126ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO FÁBIO JOSÉ MATTOSO MISKULIN DIAS 01 A 05 

133ª SÃO SIMÃO SILVIO FERNANDO DE BRITO DIAS 18 A 29 

153ª MIRANDÓPOLIS CARLOS ALBERTO PEREIRA LEITÃO JÚNIOR DIAS 15 A 31 

162ª NHANDEARA VALMOR DE MATTOS JÚNIOR DIAS 01 A 31 

190ª APARECIDA RICARDO REIS SIMILI DIAS 15 A 29 

336ª MORRO AGUDO CYRILO LUCIANO GOMES JÚNIOR DIAS 01 A 31 

388ª CARAPICUÍBA ESTEVÃO LUIS LEMOS JORGE DIAS 16 A 24 

388ª CARAPICUÍBA GOIACI LEANDRO DE AZEVEDO JÚNIOR DIAS 01 A 15  
E 25 A 31 

 
DESTITUIR, em aditamento às Portarias PRE/SP nº 124/2014, de 19/12/2014 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 19/12/2014); nº 

001/2015, de 09/01/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 09/01/2015); nº 043/2015, de 06/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 06/05/2015); e nº 
045/2015, de 13/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 14/05/2015), os seguintes Exmos. Promotores de Justiça anteriormente designados para 
atuarem na condição de Promotores Eleitorais Substitutos, nos períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 

 

 
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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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) MAIO/2015 

107ª RIBEIRÃO BONITO RENATA GIANTOMASSI GOMES DIA 14 

128ª SÃO LUIZ DO PARAITINGA EDUARDO DIAS BRANDAO DIAS 29 A 31 

133ª SÃO SIMÃO SEBASTIAO DONIZETE LOPES DOS SANTOS DIAS 18 A 29 

162ª NHANDEARA JOSÉ SILVIO CODOGNO DIAS 01 A 31 

354ª CAJAMAR RAFAEL AMANCIO BRIOZO DIA 08 
 
DECLARAR VAGA, em aditamento às Portarias PRE/SP nº 124/2014, de 19/12/2014 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 19/12/2014); 

nº 001/2015, de 09/01/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 09/01/2015); nº 043/2015, de 06/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 06/05/2015); e 
nº 045/2015, de 13/05/2015 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 14/05/2015), a função eleitoral atribuída aos Promotores Eleitorais Titulares, nos períodos 
abaixo indicados:  

 
ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR MAIO/2015 

035ª CAMPOS DO JORDÃO JAMIL LUIZ SIMON DIA 11 

045ª DOIS CÓRREGOS MARIA BEATRIZ GOI PORTO ALVES DIA 15 

099ª POMPÉIA ARTUR MALDONADO GONZAGA DIA 13 

354ª CAJAMAR LEANDRO HENRIQUE FERREIRA LEME DIA 08 

 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo.  
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E. 
 

ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 1317| 
PORTARIA Nº 20, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 6º, inciso VII, “b”, c/c art. 7º, inciso I, ambos 
da Lei Complementar 75/93, e 

CONSIDERANDO que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231 da 
CRFB/88) 

CONSIDERANDO que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 2  da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que  as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis (art. 
231, § 4º da CRFB/88) 

CONSIDERANDO que, nos autos do inquérito policial n. 201/2014, há relatório da FUNAI, em que se alega suposta incongruência 
entre os marcos físicos, instalados no Terra Indígena Kaxinawá de Nova Olinda e e as coordenadas geográficas inseridas no decreto de homologação; 

CONSIDERANDO que essa situação vem provocando tensões entre a comunidade indígena e populações do entorno; 
CONSIDERANDO caber à FUNAI a análise sobre a correção, ou não, da demarcação, 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público para melhor apurar os fatos, pelo que DETERMINA, desde logo: 
a) oficie-se a FUNAI/CZS, com cópia do relatório anexo a esta portaria, requisitando-se informações sobre as providências por ela 

adotadas. 
Após, voltem os autos conclusos para demais providências. 
CUMPRA–SE E PUBLIQUE-SE. 
 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 4219| 
PORTARIA Nº 29, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.10.000.000968/2014-48 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 6º, incisos VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93, 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 a presente investigação foi instaurada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no fornecimento de 
merenda escolar aos alunos das escolas do Município de Porto Acre/AC, envolvendo recursos federais do PNAE 2014; 

CONSIDERANDO que o prazo do Procedimento Preparatório em epígrafe esgotou-se sem que tenham sido encerradas as diligências 
necessárias, estando pendentes de resposta os Ofícios no 112/2015-PR/AC/EGS/4º Ofício e 113/2015-PR/AC/EGS/4º Ofício (fls. 20/21), reiterados nesta 
data;  

RESOLVE convertê-lo em Inquérito Civil e determinar o seguinte:  
  1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil, devendo constar da capa o seguinte resumo: 
FNDE. PNAE 2014, MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DA 

MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. APURAÇÃO.  
2. Comunique-se a 5ª CCR da presente conversão; 
3. Cumpram-se as diligências lançadas em despacho anexo; 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

ÉRICO GOMES DE SOUZA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 2826| 
PORTARIA Nº 9, DE 19 DE MAIO DE 2015 

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

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993; 
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da probidade 
administrativa; 

 CONSIDERANDO o art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar n. 75/93, que dispõe que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO  o trâmite do Procedimento Preparatório 1.13.001.000211/ 2014-32, autuado nesta Procuradoria da República no 
Município de Tabatinga/AM a partir de cópia das fls. 78/91 dos autos do Inquérito Civil n. 1.13.001.000010/2012-73, tratando-se de notícia crime 
recebida da atual gestão do Município de Atalaia do Norte contra ex gestor por  ausência de prestação de contas dos recursos PNATE, PNAE e Convênio 
70051- Caminhos da Escola; 

DETERMINO a instauração do Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal – CSMPF, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, tendo como objeto apurar a aplicação das verbas federais 
repassadas ao Município de Atalaia do Norte pelo PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar, ano 2012, PNAE - Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (exercícios 2011 e 2012) e Convênio n. 70051 – Programa Caminho da Escola (exercício 2010), bem como, com base no artigo 5º, 
inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 

I – a comunicação eletrônica à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração, com o envio da portaria para 
publicação na imprensa oficial; 

II – Reitere-se os ofícios de fls. 118/119. 
 

ANDRE LUIS CASTRO CASELLI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 2828| 
PORTARIA Nº 10, DE 19 DE MAIO DE 2015 

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

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993; 
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da  legalidade; 
 CONSIDERANDO o art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe que  compete ao Ministério Público da União promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 
CONSIDERANDO  o trâmite do Procedimento Preparatório 1.13.001.000158/ 2014-70, instaurado a partir de representação oferecida 

pela ASPECT -  Associação de Pescadores e Pescadoras Profissionais Artesanais do Município de Tonantins/AM, em que, em síntese, a representante 
afirma que a agência do INSS no Município de Tabatinga/AM não recebe os pedidos administrativos de benefícios previdenciários de pescadores 
artesanais do Município de Tonantins/AM, e que há necessidade de diligências  complementares para elucidação dos fatos;   

DETERMINO a instauração do Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal – CSMPF, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, tendo como objeto apurar supostas recusas do INSS, agência 
Tabatinga/AM, em realizar o agendamento ou processamento de pedidos de benefícios previdenciários por pescadores artesanais sem filiação à 
Colônia/Sindicato. 

bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 
I – a comunicação eletrônica à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração, com o envio da portaria para 

publicação na imprensa oficial; 
II – Oficie-se à agência do INSS em Tabatinga/AM, com cópia digitalizada integral dos presentes autos, requisitando que informe, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis: (i) se, além da intermediação de sindicato ou colônia de pescadores, a autarquia previdência aceita também a declaração 
de exercício de atividade pesqueira  expedida por associação de pescadores, para fins de concessão de benefícios previdenciários, tal como a ASPECT; 
(ii) se Manuel Batista, Leonilda Martins Nascimento, Elza de Oliveira Batista e Rosa Moraes Martins, todos associados da associação de pescadores 

 
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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artesanais ASPECT, tiveram o agendamento e processamento de seus pedidos de benefícios previdenciários negados em virtude de apresentarem 
documentação de exercício de atividade pesqueira expedida por associação de pescadores, e não por sindicato ou colônia de pescadores; 

III - Oficie-se à ASPECT – Associação de Pescadores e Pescadoras Profissionais Artesanais do Município de Tonantins/AM 
requisitando que forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral de seu estatuto. 

 
ANDRE LUIS CASTRO CASELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 2829| 
PORTARIA Nº 12, DE 19 DE MAIO DE 2015 

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

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993; 
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal; 
 CONSIDERANDO o art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe que  compete ao Ministério Público da União promover 

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 
CONSIDERANDO  o trâmite do Procedimento Preparatório 1.13.001.00206/ 2014-20 instaurado a partir de representação afirmando 

que o Município de Tonantins/AM celebrou 02 (dois) convênio com o Ministério da Saúde, quais sejam, o Convênio n. 647405, por objeto a reforma do 
posto de saúde do bairro São Francisco, sendo repassado ao Município, em 07 de abril de 2010, a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e 
o Convênio n. 647167, firmado para construção da Unidade Básica de Saúde da Comunidade São José, sendo repassado em 07 de abril de 2010 a quantia 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (fls. 03), e que os objetos de ambos os convênios não foram alcançados, não sendo realizada qualquer reforma ou 
construção. 

CONSIDERANDO que se trata de indícios de improbidade administrativa e que a mesma Lei Complementar n. 75/93 em seu art. 6º, 
XIV, “f” dispõe que compete ao Ministério Público da União 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, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente procedimento preparatório se encontra vencido e tendo em vista a 
necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento do feito ou à propositura de ações de 
responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades; 

DETERMINO a instauração do Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal – CSMPF, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, cujo objeto deve ser  apurar a execução dos Convênios n. 
647405 e 647167, celebrados entre o Ministério da Saúde e o Município de Tonantins,  bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 
87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 

I – a comunicação eletrônica à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração, com o envio da portaria para 
publicação na imprensa oficial; 

II - reitere-se o ofício de fls. 16. 
 

ANDRE LUIS CASTRO CASELLI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 2847| 
PORTARIA Nº 21, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993; 
CONSIDERANDO que 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); 

CONSIDERANDO o trâmite da Notícia de Fato n° 1.13.001.000106/2015-84 autuada para apurar suposta prática de ato de 
improbidade administrativa do Art 9°, VII da Lei de Improbidade Administrativa, pelo prefeito de Santo Antônio do Içá, Abraão Magalhães Lasmar  
referente a irregularidades na evolução patrimonial, instaurado a partir de matéria jornalística utilizando dados coletados do Tribunal Superior Eleitoral; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com a finalidade de apurar suposta  irregularidade na 
evolução patrimonial  de Abraão Magalhães Lasmar , prefeito de Santo Antônio do Içá, em ofensa ao artigo 9º, VII e XI da Lei 8.429/92, bem como 
DETERMINO: 

I –  a comunicação à 5° Câmara de Revisão e Coordenação acerca da conversão do presente IC; com a remessa da portaria para a 
publicação no diário eletrônico  extrajudicial do Ministério Público Federal; 

II – oficiar Abraão Magalhães Lasmar para que se manifeste acerca da matéria (encaminhar anexa), justificando o suposto aumento 
patrimonial irregular, encaminhando documentação comprobatória das informações prestadas; 

III – oficiar à Delegacia da Receita Federal no Amazonas e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para que informe se existe 
algum procedimento instaurado para apurar suposto aumento irregular de patrimônio em face de Abraão Magalhães Lasmar , atual prefeito de Santo 
Antônio do Içá; 

 
BRUNO OLIVO DE SALES 

Procurador da República 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-AM - 15136| 

PORTARIA Nº 64, DE 21 DE MAIO 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 
(art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

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

RESOLVE converter a Notícia de Fato n° 1.13.000.000755/2015-95 em Inquérito Civil Público, a fim de apurar possível vazamento 
de informações sigilosas de autos que tramitam no Ministério Público Federal por parte de ex-estagiários dessa procuradoria, além de irregularidades 
imputadas a servidores do DSEI Manaus. 

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

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 
II – Oficie-se à SESAI para que se manifeste quanto ao inteiro teor da  documentação: “Carta Manifesto pela Libertação da Saúde 

Indígena”, bem como informe quais as medidas administrativas adotadas em face do noticiado, encaminhando cópia da documentação pertinente, 
preferencialmente, em meio digital. 

APÓS, retornem-me os autos conclusos para análise. 
Cumpra-se. 
 

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MEDEIROS 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 19965| 
PORTARIA Nº 1, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, e, 
a) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), bem como zelar 
pela defesa do meio ambiente (art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

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

c) CONSIDERANDO que, consoante § 4º, do art. 225, da Constituição Federal de 1988, “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
conduções que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. 

d) CONSIDERANDO os objetivos delineados na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, em especial artigos 2º e 4º) e 
demais normas de proteção ambiental, bem como o regramento supranacional do qual o Brasil é signatário (Agenda 21, a Declaração do Rio, a Declaração 
de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas, entre outros); 

e) CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

f) CONSIDERANDO que o prazo acima assinalado irá expirar, e que diligências ainda se fazem necessárias para conclusão das 
investigações e deliberação acerca de eventual ajuizamento de ação civil pública ou promoção de arquivamento; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002064/2014-16 em INQUÉRITO CIVIL, o qual contará com a 
seguinte ementa: “Apurar a regularização ambiental do Porto de Salvador”. 

Ante o exposto, determino a realização das seguintes providências: 
1.Registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, remetendo cópia desta portaria e solicitando sua publicação, conforme previsto no art. 16 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 
2010, do Conselho Superior do do Ministério Público Federal; 

2.Tendo em vista que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão não homologou o arquivamento do Inquérito Civil nº 08104.000593/99-
99 sob a justificativa de que se deve buscar a regularização ambiental do Porto de Salvador, e uma vez que o presente inquérito civil tem como objeto 
específico essa questão, apense-se o aludido feito a este apuratório. Tal medida visa inclusive a facilitar o manuseio dos autos, pois o reportado feito 
tratava de dragagem realizada no Porto de Salvador no ano de 1999, ao passo que esse inquérito civil trata unicamente da regularização do Porto de 
Salvador; 

3.Oficie-se à CODEBA, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, informação se já foi apresentado pela UFBA relatório final dos 
estudos para regularização ambiental do Porto de Salvador; 

4.Com a resposta, ou findo o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos. 
 

CAROLINE ROCHA QUEIROZ 
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-BA - 1346| 

PORTARIA Nº 4, DE 19 DE MAIO 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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, 
precipuamente a de 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 constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos entre 
eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o n° 1.14.012.000081/2014-71; 
 RESOLVE, o signatário, nos termos do artigo 2°, inciso II, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

bem como do art. 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, determinando a autuação da presente portaria, bem como a adoção das seguintes diligências: 

a) informe-se, via e-mail, à 5ª CCR sobre a instauração do presente procedimento, enviando em arquivo digital esta portaria; 
b) altere-se as informações da autuação no Sistema Único de Informações do MPF, fazendo constar como Inquérito Civil; 
c) estabeleça-se seu objeto para “apurar supostas irregularidades na utilização de recursos repassados ao Município de Iraquara/BA 

no exercício de 2013, no âmbito do PNAE”. 
As demais diligências serão indicadas em despacho. 
Concluso após o recebimento das respostas ou esgotado o prazo, o que ocorrer primeiro. 
 

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20068| 
PORTARIA Nº 7, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 17º Ofício - Tutela 

Coletiva – 17º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 
n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 
n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos do Procedimento Preparatório n.o 
1.14.000.003518/2014-68, e 

CONSIDERANDO o teor da representação que noticia a suposta demora da conclusão do Processo Administrativo n° 
23007.018997/2013-12, instaurado no âmbito da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 

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 (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é 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 (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento preparatório em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito da suposta demora 
da conclusão do Processo Administrativo n° 23007.018997/2013-12, instaurado no âmbito da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, para 
posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos termos da lei. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em cumprimento ao art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.° 23/07, a Assessoria de Comunicação Social desta PR/BA deverá afixar cópia 
deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias.  

Ademais, a assessoria deste 17º OTC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 e com o art. 
7º da Resolução CNMP n.° 23/07. 

Em seguida, aguarda-se a resposta ao ofício de fl. 16. Se não houver resposta, mesmo após confirmada a entrega do ofício, reitere-se 
com as advertências legais. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o Nucive deve 
realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 

 

FÁBIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2515| 
PORTARIA Nº 25, DE 18 DE MAIO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

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

f) Considerando os fatos noticiados no Procedimento Preparatório n.º 1.14.007.000901/2014-02, no qual se apuram a regularidade do 
funcionamento do serviço de transporte pelo município de Itarantim/BA para viabilização do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Apurar a regularidade de funcionamento do serviço transporte pelo município de Itarantim/BA para viabilizar o Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD)”. 

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

CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a PFDC a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 
c) A reiteração do ofício de fl. 57, com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da resposta. Advertências de praxe 

por se tratar de reiteração. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2523| 
PORTARIA DE Nº 28, DE 18 DE MAIO 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, notadamente o meio ambiente;  

f) Considerando os fatos noticiados no Procedimento Preparatório n.º 1.14.007.000749/2014-50, no qual se apura a possível extração 
irregular de areia na propriedade Alipio Maia Sobrinho, localizada na região de Brejinho, no Parque Nacional de Boa Nova/BA. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Apurar a possível extração irregular de areia na propriedade Alipio Maia Sobrinho, localizada na região de Brejinho, no Parque Nacional de 
Boa Nova/BA.”. 

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

CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a 4ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 
c) A reiteração do ofício de fl. 20, com a concessão do prazo de 15 (cinco) dias para realização da diligência, por se tratar de reiteração.  
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20217| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil n.° 1.14.000.002343/2014-71 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado visando à coleta regular e legal de elementos a respeito da representação por meio da qual foi 
relatada excessiva demora na conclusão de processo de desapropriação de imóvel rural de atribuição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - Incra (fl. 9, frente e verso). Conforme representação de fl. 2, o representante alega: 

Noticia que tramita no INCRA/Ba desde maio de 2007 um processo administrativo de desapropriação nº 541.600.028.35/2007-75, 
denominado Fazenda Porto das Pedras II, localizado no município de Sítio do Mato, Oeste Bahiano, próximo a Bom Jesus da Lapa, sem que  até hoje 
houvesse uma solução para o caso. Ocorre que durante esses 07 anos tenho buscado junto ao INCRA uma solução e sempre me deparo com as mesmas 
justificativas: a existência de grande número de processos em curso; o reduzido quadro de pessoal para dar vazão às demandas e a falta de verbas. Já 
tenho 79 anos de idade e essa situação está me deixando psicologicamente abalado, pois durante esses 84 meses de espera e expectativa por uma resposta 
vejo o tempo passar e a cada dia me distanciando da solução tão esperada para o caso. 

2. A representação foi instruída com cópia do OFÍCIO/INCRA/BA/GAB/N° 1373/2014 (fl. 4), por meio do qual a Superintendência 
Regional da Bahia do Incra informa ao representante que ''devido ao grande número de processos em curso nesta superintendência e o reduzido quadro 
de pessoal existente para dar vazão às demandas, temos tido dificuldades em dar celeridade no andamento dos processos.''   

3. A seguir, o procurador da República Edson Abdon Peixoto Filho promoveu declínio de atribuição nos seguintes termos  (fls. 6-7): 
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Tendo em vista que a matéria versada na representação não se insere na temática desta PRDC, por tratar de aparentes problemas 
organizacionais e patrimoniais do INCRA – Instituto de Colonização e Reforma Agrária, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
determino o encaminhamento dos autos à Divisão Cível para regular distribuição entre os doutos Procuradores da República que atuam no Ofício do 
Patrimônio Público e residual.  

4. Assim, foi instaurado o inquérito civil, determinando-se, como diligência inicial, o envio de ofício ''à Superintendência Regional 
do Incra na Bahia, requisitando que informe: (a) se as alegações constantes da representação são verdadeiras; e (b) em caso positivo para a questão 
anterior, quais medidas estão sendo adotadas para a correção das irregularidades apontadas'' (fl. 9, verso).  

5. Após reiteração da requisição (fls. 15 e 17, frente e verso), o Incra respondeu (fl. 28, frente e verso) que ''os processos de 
desapropriação de imóveis rurais'' tem ''grande demanda'', o que é agravado pela ''deficiência enfrentada no quadro de servidores''. Relatou, ainda, a 
existência de ''procedimentos administrativos mais criteriosos quanto à desapropriação''.  Enfim, tudo isso contribui ''para o atraso no andamento dos 
processos administrativos''. Esclareceu, ademais, que ''para dar celeridade aos processos, criou elementos para subsidiarem a definição das 40 regiões do 
estado como prioritárias para fins de reforma agrária, estando de acordo com o Diagnóstico Preliminar do Plano Regional de Reforma Agrária – PRRA, 
elaborado pela Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento do INCRA – Bahia – SR (05)''. Assim, espera ''conseguir a 
regularização desta situação de demora excessiva na conclusão dos processos de desapropriação de imóvel rural.'' 

6. À fl. 31, verso, foram determinadas novas diligências: 
Visando a instruir o feito, determino: 
1. Ao NUCIVE, para que realize pesquisa indicando os Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios em trâmite envolvendo o 

INCRA, com os respectivos objetos; 
2. Oficie-se ao INCRA requisitando informar a quantidade de procedimentos de desapropriação em trâmite naquela autarquia, qual o 

prazo médio de duração, bem como que indique qual a classificação prioritária, considerando a informação constante no ofício 182/2015 (cuja cópia deve 
seguir em anexo) do processo administrativo de desapropriação nº 541.600.028.35/2007-75, cujo objeto é a Fazendo Porto das Pedras II, localizada no 
município de Sítio do Mato, no oeste da Bahia, tendo como interessado José de Farias Leite. 

7. O Chefe da Divisão Cível desta Procuradoria certificou que ''foram localizados 111 (cento e onze) procedimentos administrativos, 
em trâmite nesta PR/BA, envolvendo o INCRA, entretanto, não há registros, neste acervo, de outros Inquéritos Civis e/ou Procedimentos Preparatórios, 
envolvendo aquele Instituto, cuja temática seja a 'excessiva demora na conclusão de processos de desapropriação', objeto do Inquérito Civil em referência'' 
(fl. 33).  

8. Em resposta ao ofício requisitório, o Incra esclareceu que ''existem cerca de 150 processos de desapropriação em trâmite nesta 
Superintendência, com prazo médio de duração destes processos é de 05 (cinco) anos. Em relação ao processo administrativo n° 54160.028.35/2007-75, 
relativo a despropriação da Fazenda Porto das Pedras no município de Sítio do Mato, sendo que este apresenta-se como área prioritária, além de haver 
por parte do Sr° José de Farias Leite uma reivindicação acerca de parte da área objeto no processo de desapropriação'' (fl. 35). 

9. É o relatório do essencial. 
10. Como se vê, o Incra reconheceu que há demora no trâmite dos processos de desapropriação, mas esclareceu que, apesar das 

adversidades, está adotando medidas para sanar os problemas constatados. Logo, descabe recomendar a solução dos problemas que o próprio Incra já 
reconheceu. 

11. De mais a mais, a demora se deve, em parte, a adoção de critérios mais rigorosos para a avaliação dos imóveis a serem 
desapropriados. Ainda que esses novos critérios acarretem procedimentos mais vagarosos, é salutar que a Administração Pública seja cuidadosa ao lidar 
com recursos públicos, especialmente tratando-se de desapropriações de imóveis para fins de reforma agrária, pois a experiência tem demonstrado que, 
nestes casos, a falta de controle leva ao desperdício de quantias vultosas.  

12. Por outro lado, não se poder ignorar que a atual conjuntura fiscal pode dificultar a promoção de desapropriações, pois estas 
demandam o pagamento de indenizações. Não se está refutando que a reforma agrária deve ser tratada como política prioritária, mas, para tanto, é 
necessário despender recursos públicos cada vez mais escassos. 

13. Finalmente, especificamente quanto à situação do representante José de Farias Leite, cumpre reconhecer que se trata de direito 
individual, cuja promoção em juízo é vedada ao Ministério Público. 

14. Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual 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 n.° 7.347/85.  

15. Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução 
n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção 
de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 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 ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

16. 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. 

17. Depois da comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 
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18. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o 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) 

19. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados à 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20201| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil n.° 1.14.000.002211/2014-40 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade do contrato de aluguel celebrado pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde de um imóvel situado no bairro do Itaigara, em Salvador (fl. 4, frente e verso). 

2. Ocorre que tal fato já foi investigado pelo Ministério Público Federal por meio do Procedimento Preparatório n.° 
1.14.000.001969/2014-61, já tendo sido, inclusive, objeto de promoção de arquivamento (cópia em anexo):  

Trata-se de procedimento preparatório instaurado a partir de representação anônima, noticiando supostas irregularidades no âmbito 
do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI/BA), notadamente aluguel de prédio sem utilização e o recebimento indevido de diárias por parte 
dos servidores Maria Madalena Braga e Sílvio Ribeiro. 

(...) 
Por seu turno, o DSEI/BA prestou informações às fls. 13/159, esclarecendo que o imóvel no Bairro Itaigara foi alugado para ser a 

sede da instituição, mas ainda estão sendo realizadas obras de adequação e adAptação do prédio para possibilitar condições favoráveis de trabalho. Nesse 
período, o prédio vem sendo utilizado para guardar o acervo documental e outros materiais. 

(…) 
Diante dos elementos carreados aos autos, entende o MPF que não restou configurado ato de improbidade administrativa, por não se 

vislumbrar violação aos princípios da administração pública ou lesão ao erário público federal, uma vez que não foram comprovadas as irregularidades 
narradas pelo representante. 

(...) 
Demais disso, os documentos colacionados aos autos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI/BA) demonstraram 

que o aluguel do imóvel no Itaigara buscou atender as necessidades de serviço, uma vez que irá funcionar como sede do órgão, ressaltando que ainda não 
houve a mudança, em razão das obras de adequação do prédio. Enquanto isso, o imóvel serve de local para armazenar o acervo documental da DSEI/BA, 
de abrigo para os carros oficias e local de reuniões de trabalho (fls. 19-v). 

3. Ainda, representação com o mesmo teor foi apresentada em mais outra oportunidade, o que gerou a Notícia de Fato n.° 
1.14.000.000216/2015-19, cujo despacho inaugural consignou o seguinte (cópia em anexo): 

Trata-se de Notícia de Fato nº. 1.14.000.000216/2015-19 instaurada a partir de representação anônima, para apreciação de 
irregularidades no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia – DSEI-BA, órgão da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, 
vinculado ao Ministério da Saúde. 

A representação noticia as seguintes irregularidades: 
(...) 
3. subutilização de um imóvel há mais de um ano, em que há um contrato de aluguel no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil 

reais) de um imóvel no Itaigara, para ser utilizado como sede pelos funcionários, mas que até o presente não está sendo usado por falta de condições 
mínimas de infraestrutura.  

(...) 
Com efeito, parte dessas irregularidades foi alvo de investigação no procedimento preparatório nº. 1.14.000.001969/2014-61, 

notadamente o aluguel de prédio sem utilização e o recebimento indevido de diárias por parte dos servidores Maria Madalena Braga. 
Desse modo, as irregularidades descritas nos itens 1, exceção dos fatos ligados a Jerry Adriane, e no item 3 não serão objeto de 

investigação. 
4. Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual 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 n.° 7.347/85.  
5. Encaminhe-se à representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução 

n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção 
de arquivamento pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 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. 

(…) 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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§ 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 ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

6. Se a representante não for localizada, 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. 

7. Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal e acaso não sejam apresentados documentos ou razões escritas no 
prazo de 10 (dez) dias, remetam-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta 
promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 

8. Se forem apresentados documentos ou razões escritas no prazo de 10 (dez) dias, deverão voltar os autos conclusos para apreciação, 
consoante o Enunciado n.° 3 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Enunciado nº 3: NOTIFICAÇÃO AO REPRESENTANTE DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
Promovido o arquivamento de procedimento administrativo ou de inquérito civil, será notificado o representante, ente público ou 

privado, para ciência da decisão e, no prazo de dez dias, apresentar, querendo, recurso com as respectivas razões. Mantida, na origem, a decisão recorrida, 
os autos serão remetidos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação do recurso. 

9. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o 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) 

10. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1526| 
 

DESPACHO Nº 117, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.14.006.000003/2013-75 
 

Considerando encontrar-se expirado o prazo para encerramento das investigações e que se faz necessária uma análise mais acurada 
do feito, a fim de verificar diligências a serem realizadas para adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis ou, ainda, eventual promoção de 
arquivamento, determino a prorrogação do prazo deste inquérito civil público por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15, caput, da Resolução nº 
87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF e da Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Registre-se, no “Sistema Único”, a data de encerramento das apurações, considerando a nova prorrogação. 
Publique-se o presente despacho, conforme determinado no artigo 15, § 1º, da Resolução CSMPF n.º 87.  
Após, voltem os autos conclusos para apreciação. 
 

ANALU PAIM CIRNE 
Procuradora Da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 18734| 
DESPACHO Nº 6.654, DE 15 DE MAIO DE 2015 

 
Ref: PP 1.15.000.000327/2015-98 
 

Considerando que o Procedimento Preparatório (PP) em epígrafe foi autuado em 13/02/2015; 
Considerando que as constatações resultantes da instrução do presente procedimento preparatório ainda ensejam maiores ilações e 

diligências investigatórias, que poderão resultar na adoção de medidas administrativas ou judiciais cabíveis; 
Considerando a necessidade de se aguardar as manifestações do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e do Complexo Hospitalar da 

UFC, requisitadas por meio dos Ofícios nº 3096/2015 e 3700/2015, respectivamente; 
Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, da lavra do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como da 

Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF; 
Considerando o atendimento dos princípios da economicidade e da eficiência, através de ação tendentes a evitar gastos e 

procedimentos burocráticos desnecessários; 
Determino: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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1) Prorrogar o presente procedimento por 90 (noventa) dias, a partir de 13/05/2015, nos termos do § 6º, art. 2º da Resolução nº 23/2007 
do CNMP, combinado com o art. 4º I e II da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

2) A SOTC deverá certificar e encaminhar o respectivo P.P. ao Gabinete 2 (dois) dias antes de vencer o prazo ora estipulado. 
 

FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18359| 
PORTARIA Nº 191, DE 14 DE MAIO DE 2015 

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

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 
Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, todos da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que regula o Inquérito Civil Público; 
Instaura Inquérito Civil do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003367/2014-73, tendo por objeto a apuração os seguintes fatos: 

CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. Edital nº 55/2014 -DGP/DPF, de 25 de setembro de 2014. Cargo: Agente de Polícia 
Federal. Possível irregularidade na falta de previsão de gravação audiovisual do exame de aptidão física. 

1. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 
2. a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 
3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar do dia 14 de maio de 2015, pelo gabinete do 1º Ofício de Custos Legis e 

Concursos; 
4. A expedição de ofício ao Departamento de Polícia Federal e ao CEBRASPE. 
 

CAROLINA MARTINS MIRANDA DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18269| 
PORTARIA Nº 192, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.001723/2014-14 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que os documentos anexos noticiam a suposta ausência de qualidade no serviço público prestado por Unidade de 

Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Distrito Federal; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Requerente: OLYMPIO CASAGRANDE 
Requerido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
Objeto: apurar e tomar providências em relação a possível falta de qualidade na estrutura física e no serviço prestado por Unidade de 

Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Distrito Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18362| 
PORTARIA Nº 194, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.001739/2014-27 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que os documentos anexos noticiam a ocorrência de uso de conhecimentos do patrimônio genético de 

comunidades e agricultores tradicionais sem que haja repartição de benefícios; 
CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações recebidas, a fim de obter elementos para o convencimento do 

Ministério Público acerca das medidas que deverão ser adotadas no caso; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados:  
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Requerido: LABORATÓRIO APSEN 
Objeto: Apurar e tomar providências em relação a notícia de ocorrência de acesso sem repartição de benefícios a patrimônio genético 

e a conhecimento tradicional associado pelo Laboratório APSEN, relacionado à produção e comercialização do medicamento Fitoscar, o qual contém 
como princípio ativo a substância Stryphnodendron adstrigens, mais conhecida como Barbatimão. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão e remeter cópia para que providencie a publicação no Diário 

Oficial da União; 
(2) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(3) alterar a capa destes autos para que conste como objeto do Inquérito Civil o descrito retro; 
(4) incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18366| 
PORTARIA Nº 195, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.002770/2014-85 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que os documentos anexos noticiam suposta irregularidade na aplicação dos recursos repassados pelo FNDE para 

implementação das salas destinadas ao atendimento de alunos com deficiência matriculados nas escolas do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Representante: Ministério Público Federal 
Envolvidos: A apurar 
Objeto: apurar a forma pela qual estão sendo aplicadas as verbas federais repassadas pelo FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação ao Distrito Federal para o fim de implementação das salas de recursos destinadas ao atendimento de alunos com deficiência 
matriculados nas escolas do Distrito Federal. 

 
FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18334| 
PORTARIA Nº 196, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.001255/2014-88 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que os documentos anexos noticiam suposta dificuldade de acesso a benefícios da seguridade social por índios 

da etnia Guajajara; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Representante: ARÃO DA PROVIDÊNCIA ARAÚJO FILHO 
Envolvido: Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Objeto: Apurar e tomar providências em relação a dificuldade de acesso a benefícios de seguridade social enfrentada pelos índios da 

etnia GUAJAJARA da comunidade TEKO HOW, situada no Setor Noroeste, do Distrito Federal, em razão de alegada recusa da FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI em não emitir certidão de que necessitam para obtenção desse acesso 

 
FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18259| 
PORTARIA Nº 210, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o Prodedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.003511/2014-71 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
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Objeto: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. CONCURSO. Edital nº 55/2014-DGP/DPF, de 25 de setembro de 2014. 
Cargo: Agente de Polícia Federal. Em tese, a fase de avaliação psicológica do certame não detalha com objetividade os critérios e os métodos a serem 
utilizados  

Envolvido:  CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS 
(CEBRASPE)  

Representante:  IDENTIDADE PRESERVADA POR SIGILO. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

PAULO JOSÉ ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18317| 
PORTARIA Nº 212, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.003522/2015-51 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Interessado: Ministério Público Federal 
Envolvido: SUDECO – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 
Objeto: Apurar e tomar providências em relação a irregularidade na nomeação de candidatos com deficiência no concurso da 

SUDECO regido pelo Edital Funcab 01, de 10 de maio de 2013. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18264| 
PORTARIA Nº 214, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003499/2014-03 em Inquérito 
Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, todos da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, que regula o Inquérito Civil Público; 

Considerando que o Procedimento Preparatório fora autuado nesta PRDF em 16/10/2014, em razão do recebimento da Representação 
da Sra. Rita de Cássia Gomes de Brito, protocolada sob o nº (PR-DF-00040031/2014); 

Considerando que as questões versadas nos autos, ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial acerca 
das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.003499/2014-03 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 
dos fatos abaixo especificados: 

“Possível irregularidade no aumento da mensalidade da Faculdade Evangélica de Taguatinga (FETAG), aplicado somente aos alunos 
bolsistas do Fies”. 

ENVOLVIDO: Faculdade Evangélica de Taguatinga – FETAG. 
REPRESENTANTE: Rita de Cássia Gomes de Brito. 
Determina: 
1.a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à PFDC- Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por qualquer 

meio hábil; 
2.a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 
3.a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete deste 1º Ofício de Seguridade e Educação. 
 

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18322| 
PORTARIA Nº 220, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Notícia de Fato n° 1.16.000.003074/2014-96 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Interessado: Ministério Público Federal 
Envolvido: A apurar 
Objeto: Apurar e tomar providências em relação ao suposto descumprimento da Lei n° 8.899/94 pelas empresas de transporte aéreo 

nacional, no que toca à gratuidade no transporte aéreo de pessoas com deficiência, comprovadamente carentes. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18294| 
PORTARIA Nº 223, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.001907/2014-84. 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório em epígrafe cumpriu o seu desiderato de complemento de informações, visando 

à apuração de elementos para a identificação dos investigados ou do objeto respectivo, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados, a fim de autorizar a tutela judicial ou 
extrajudicial dos interesses ou direitos a cargo deste Órgão de Execução; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Interessado: Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura – CONEPE 
Envolvido: Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Pesca e Aquicultura e outros 
Objeto:  Apurar e tomar providências quanto a possíveis omissões do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Pesca e 

Aquicultura em detrimento do setor pesqueiro nacional, notadamente quanto à não implementação integral dos Comitês de Gestão, não investimento em 
pesquisas que possam subsidiar a gestão pesqueira e, por fim, possível descumprimento de acórdão do Tribunal de Contas da União. 

 
FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18181| 
DESPACHO Nº 4.817, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.16.000.001746/2006-19 
 

A fls. 593/594, o Presidente do ICMBio prestou informações sobre a elaboração dos Planos de Manejo faltantes, relativos às Unidades 
de Conservação no Distrito Federal. Informou, ainda, que, quanto à proposta de zona de amortecimento do PNB, ReBio Contagem e ARIE 
Capetinga/Taquara, estava em discussão com a Empresa Geológica Consultoria Ambiental, contratada pelo DER para elaboração da proposta, no âmbito 
do TAC para regularizar o licenciamento das rodovias DF-190, DF-100 e DF-130.  

A fls. 595 e seguintes, consta expediente do ICMBio dando conta do arquivamento do TAC 2006, firmado entre o IBAMA, o DER e 
a SEMARH, pugnando pela continuidade dos procedimentos administrativos para cobrança da multa oriunda do auto de infração nº 531645/D. 

Diante disso, determino a expedição de ofício ao ICMBio, para que atualize as informações prestadas pelo expediente de fls. 593/594, 
bem como ao Chefe da APA do Planalto Central, para que informe o estágio atual do Plano de Manejo da referida Unidade de Conservação.  

Em tempo, diante do vencimento do prazo de tramitação do presente ICP e pendente o cumprimento das diligências acima, dentre 
outras que se mostrarem necessárias, determino sua prorrogação, por mais um ano. 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18190| 
DESPACHO Nº 4.822, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.16.000.002920/2012-99 
 

Despacho a fls. 83/84. 
A fls. 88/92, resposta do Chefe da APA do Descoberto, datada de novembro de 2014, informando a necessidade de que se controle a 

ocupação no local, tendo em vista a sensibilidade do Ribeirão, principalmente durante a estiagem. Informou, ainda, que expediria ofício ao INCRA 
indagando-o “sobre a política de ocupação da área e os critérios de divisão de lotes, das ocupações já efetuadas, informando relação de ocupantes, tempo 
das ocupações, limites reais das parcelas, estágio atual dos procedimentos de assentamento, caso existam, e projetos ou programas futuros, uma vez que, 
nenhuma consulta ou informação nesse sentido foi antes direcionada ao ICMBio”. 

Já o INCRA, a fls. 95/99, informou ter identificado 19 famílias, em diversas situações de exploração e moradia, que hoje estariam 
demandando a legitimação de suas posses. Informou também que essas ocupações seriam anteriores a 2003 e que as famílias que lá se encontram poderiam 
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fazer jus à legitimação de suas posses. Alegou ainda não ter identificado as ocupações de servidores da UnB e CAJE/DF, encaminhando listagem com 
os ocupantes que estavam presentes no local no dia da visita. 

Diante disso, determino a expedição de ofício ao INCRA, com cópia de fls. 88/92, para que se manifeste sobre seu teor, informando, 
especialmente, as providências adotadas com relação às novas ocupações, bem como sobre os parcelamentos irregulares que vem acontecendo. 

Expeça-se, também, ofício ao ICMBio, com cópia de fls. 95/99, para ciência e eventual manifestação, bem como atualize as 
informações prestadas pelo Ofício 34/2014 (fls. 88/92), em especial sobre eventual resposta do INCRA a seus questionamentos. 

Em tempo, diante do iminente vencimento do prazo de tramitação do presente ICP e pendente o cumprimento das diligências acima, 
dentre outras que se mostrarem necessárias, determino sua prorrogação, por mais um ano. 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18195| 
DESPACHO Nº 4.823, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.16.000.001298/2012-00 
 

Diante da necessidade de instrução dos autos e do iminente esgotamento do prazo de sua tramitação, determino sua prorrogação, por 
um ano. 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18199| 
DESPACHO Nº 4.824, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.16.000.000039/2012-53 
 

Tendo em vista o iminente esgotamento do prazo de tramitação do presente Inquérito Civil e a ainda não finalizada sua instrução, 
determino a prorrogação do seu prazo, por mais um ano. 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18210| 
DESPACHO Nº 4.829, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.16.000.004228/2009-08 
 

Tendo em vista o iminente esgotamento do prazo de tramitação do presente Inquérito Civil e ainda não finalizada sua instrução, 
determino a prorrogação do seu prazo, por mais um ano. 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18229| 
DESPACHO Nº 4.836, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.16.000.003273.2013-13 
 

Tendo em vista que, até a data presente, não se fez possível concluir a instrução do Inquérito Civil, determino a prorrogação de seu 
prazo, por mais um ano, a contar de seu vencimento. 

 

MARINA SÉLOS FERREIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18271| 
DESPACHO Nº 4.851, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.16.000.001229/2012-98 
 

Tendo em vista o iminente esgotamento do prazo de tramitação do presente Inquérito Civil e a ainda necessidade de se empreender 
diligências com vistas a sua instrução, determino a prorrogação do seu prazo, por mais um ano, a contar do seu vencimento. 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1924| 

PORTARIA Nº 26, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III e 6º, 
VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 
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Considerando que o art. 129, II da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

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

 Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000122/2014-27, instaurado 
para apurar possíveis irregularidades envolvendo o transporte escolar municipal de São Mateus oferecidos aos alunos das Escolas do Campo; 

Considerando que a vistoria realizada pelo técnico do MPU/Segurança Institucional e Transporte constatou a existência de 
irregularidades nos veículos utilizados pelo transporte escolar municipal de São Mateus destinado aos alunos das Escolas do Campo; 

Considerando a necessidade de novas diligências; 
Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000122/2014-27 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 

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

compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Cadastre-se a Prefeitura Municipal de São Mateus, a Secretaria Municipal de Educação de São Mateus e o Conselho Municipal de 

Educação de São Mateus como interessados; 
e) Publique-se; 
f) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente pública no Diário Oficial e comunique, por meio de 

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

WALQUÍRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 1567| 
PORTARIA Nº 21, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
CONSIDERANDO o teor do expediente da 4° Promotoria de Justiça de Rio Verde/GO, protocolado sob o número em epígrafe, o 

qual encaminhou os autos do Inquérito Civil MPGO 2012.00126815, que trata de supostas irregularidades havidas na execução das obras do Convênio 
TC/PAC 0695/2007 (SIAFI 633209), firmado entre a FUNASA e o município de Santo Antônio da Barra/GO, conforme constatações do Relatório de 
Fiscalização da CGU, de 15/08/2011; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil para a promoção de defesa do patrimônio 
público, nos termos do art. 129, I da Constituição Federal e do art. 6°, VII da Lei Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e social da União e de suas 
autarquias e fundações; 

CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos, conforme art. 4° da Lei n° 8.429/92; 

RESOLVO instaurar inquérito civil, vinculado à 5° CCR, com o seguinte objeto: “Apurar supostas irregularidades praticadas nas 
obras do Convênio TC/PAC n° 0695/2007 (SIAFI 633209), firmado entre a FUNASA e o município de Santo Antônio da Barra/GO, o que pode 
caracterizar ato de improbidade administrativa”. 

Assim, DETERMINO: 
a) registre-se e autue-se esta Portaria como inquérito civil, com o objeto acima descrito; 
b) 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 no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
c) proceda-se a autuação do procedimento de modo que não seja necessário renumerar as folhas dos autos, podendo-se utilizar da 

numeração realizada pelo Ministério Público Estadual; 
d) como diligência inicial, requisite-se da FUNASA que informe a situação das contas do Convênio TC/PAC n° 0695/2007 (SIAFI 

633209), firmado com o município de Santo Antônio da Barra/GO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, instruindo a requisição com cópia da portaria do 
IC; 

e) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Frederico Diego de Paula. 
 

OTÁVIO BALESTRA NETO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 3471| 
PORTARIA Nº 71, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

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

c/c Lei Complementar n. 75/93; 
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B)Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

C)Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório n. 1.18.002.000104/2013-37, já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D)Considerando o objeto apurado neste Procedimento, apurar possível omissão e/ou prestação de informações falsas à Receita Federal 
de contribuições parafiscais denominadas PASEP, bem como contribuições previdenciárias no período de 01/2008 a 12/2008, de responsabilidade do ex-
prefeito de Planaltina de Goiás /GO, Sr. Alexon Luiz Felix Santos (gestão de 2005 - 2008). 

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

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

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

ONÉSIO SOARES AMARAL 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11322| 
PORTARIA Nº 1, DE 23 DE MARÇO DE 2015 

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

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 6º, incisos VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93, e 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente (…)  o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 
o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 
aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 
de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 
ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes” 
(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 
que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 
12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 
explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 
atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 
indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 
em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 
melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 
cada indivíduo terá acesso adequado às  informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive  informações acerca 
de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 
estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.” ; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 
as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 
decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 
os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”) ; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 
sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 
conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 
planos nacional e internacional, ao comunitário e individual.  As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 
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decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 
informação” ; 

CONSIDERANDO que o Instituto Centro de Vida – ICV (natureza jurídica de OSCIP) cuida-se de entidade da sociedade civil que 
está atuando em parceria com o Ministério Público Federal no que se refere ao Projeto “Transparência das Informações Ambientais”, desenvolvido no 
Grupo de Trabalho Amazônia Legal – 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, do qual este subscritor é membro suplente; 

CONSIDERANDO que o projeto em tela visa a “avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações 
ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar o estado atual da arte no que tange ao tema em cinco estados da Amazônia 
Legal: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia”, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e 
entidades públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o ICV já apresentou o esboço geral dos trabalhos e já demonstrou interesse em atuar como assistente técnico 
do Ministério Público Federal no caso em comento, sem qualquer ônus para o MPF; 

CONSIDERANDO que se fazem necessárias a formalização, a uniformização e o entabulamento das demais etapas do referido 
Projeto em cada estado da Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia); 

RESOLVE alterar e ampliar o objeto de investigação do Inquérito Civil Público nº 1.20.000.000094/2014-82, para constar na capa 
dos autos o seguinte resumo: 

“PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNIA LEGAL. 
INSTITUTO CENTRO DE VIDA - ICV. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO NO ESTADO DE MATO GROSSO.” 

Comunique-se à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão da presente alteração de objeto. 
Cumpram-se as diligências lançadas em despacho anexo. 
Após, retornem-me os autos conclusos. 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

MARCO ANTÔNIO GHANNAGE BARBOSA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 1853| 
PORTARIA Nº 21, DE 22 DE ABRIL DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 
Constituição da República, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos 
termos do que dispõe a Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando as informações constantes na Notícia de Fato 1.30.001.000729/2014-95; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 7º, I, dispõe ser atribuição do Ministério Público Federal 

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

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

Civil”, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, registrando-se como seu objeto: “Verificar a ocorrência de dano 
a patrimônio da União em razão do transporte de cargo com excesso de peso por parte da empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., CNPJ 
33.337.122/0053-58”. 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª CCR, solicitando-lhe a sua publicação, conforme determinação do 
inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução 
nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

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

GUILHERME ROCHA GÖPFERT 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11193| 
PORTARIA Nº 35, DE 16 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos 
127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea 
“g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

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

CONSIDERANDO a necessidade de coleta de mais elementos para a instrução do caderno apurador, a fim de viabilizar uma prudente 
atuação ministerial em defesa de interesses indisponíveis; 

Por derradeiro, CONSIDERANDO a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo, conforme determina o § 7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o § 4º do artigo 4º da 
Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001447/2014-61 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar 
possíveis irregularidades na concessão de licenças ambientais para empreendimentos financiados por Bancos Federais, no município de Tangará da 
Serra/MT, em especial quanto ao empreendimento denominado “Loteamento Marselha”. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Comunique-se à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 
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. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11244| 
PORTARIA Nº 44, DE 9 DE MARÇO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III 
do artigo 129 da Constituição Federal e no inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar nº75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros (alínea “e” do inciso XII do artigo 21 da CF/88); 

Considerando que incumbe ao órgão executivo rodoviário da União, no âmbito de sua circunscrição, fiscalizar, autuar, aplicar as 
penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e 
arrecadar as multas que aplicar (inciso VIII do artigo 21 do CTB); 

Considerando, outrossim, que a redução do tempo útil das estradas pavimentadas, consoante estudos feitos por especialistas e pelo 
Instituto de Pesquisas Rodoviárias, órgão vinculado ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), é causada principalmente pela 
sobrecarga dos caminhões, carretas e ônibus, ampliando os riscos de acidentes;  

Considerando que o caput do artigo 99 da Lei nº9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece que “somente poderá transitar 
pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites previamente estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN”; 

Considerando que a Lei nº9.503/97 é disciplinada pelas Resoluções nos.210/06, 211/06 e 258/06 do CONTRAN nos tópicos relativos 
ao peso e dimensão dos veículos; 

Considerando, ainda, as informações de supostas irregularidades perpetradas por ALDO DA SILVA GRAVA e pela empresa 
EDELEUSA BORGES DOS SANTOS-ME, mais especificamente transportando de forma reiterada cargas com veículos acima do peso, em desdenho 
aos atos normativos acima indicados, escarnecendo os direitos à vida, à integridade física, à saúde, ao patrimônio público, ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, entre outros; 

Considerando o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de mais informações acerca dos fatos, com respaldo no princípio constitucional do 
contraditório e da ampla defesa, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de interesses indisponíveis; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº1.20.000.000.206/2015-86 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de “fiscalizar supostas 
irregularidades perpetradas por ALDO DA SILVA GRAVA e pela empresa EDELEUSA BORGES DOS SANTOS-ME no transporte com veículo com 
excesso de peso em estradas no estado de Mato Grosso”, conforme determinado em despacho próprio. 

Comunique-se à combativa 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 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 solicitadas informações 
da Polícia Rodoviária Federal, conforme determinado em despacho próprio. 

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

 

DOUGLAS GUILHERME FERNANDES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11227| 
PORTARIA Nº 47, DE 4 DE FEVEREIRO 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 os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
b) considerando a atribuição de defesa do patrimônio público, que no caso se consubstancia pela necessidade de responsabilizar 

agente particular responsável pela má utilização de recursos públicos, 
Determina que se converta em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, o Procedimento Preparatório autuado sob nº 1.20.000.001147/2014-

82 para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e a notícia de fato supramencionada como inquérito civil público. 
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. 
 

MARCELLUS BARBOSA LIMA 
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-MT - 11262| 

PORTARIA Nº 51, DE 20 DE ABRIL DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III 
do artigo 129 da Constituição Federal e no inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar nº75/93, 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, outrossim, que a Constituição Federal e a LC nº75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 
promover inquérito civil público para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 
Constituição; 

Considerando que a Caixa Econômica Federal constitui empresa pública federal vinculada ao Ministério da Fazenda, de caráter 
fundamental na promoção do desenvolvimento urbano e da justiça social no país, em especial impulsionando o setor habitacional, atualmente deficitário 
no território brasileiro;  

Considerando que a atuação da CEF no programa “Morar Melhor” se dá na qualidade de agente executor, responsável pela alocação 
dos recursos, definição dos critérios e expedição dos atos necessários à sua operacionalização; 

Considerando que a participação dos estados e municípios no programa “Morar Melhor” ocorre por meio de convênios com a CEF, 
em que se incumbem de desenvolver ações facilitadoras para a implementação dos projetos, sobretudo indicando e concedendo áreas, isentando tributos, 
aportando recursos e confeccionando a lista de beneficiários para a aquisição dos imóveis; 

Considerando o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando a necessidade de mais informações acerca dos fatos, com respaldo no princípio constitucional do contraditório e da 
ampla defesa, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de interesses indisponíveis; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador e o que determina o §4º do artigo 4º da 
Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº1.20.000.002114/2014-50 em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de “fiscalizar 
a correta destinação dos imóveis do Residencial Brilho do Sol (programa 'Morar Melhor'), localizado no município de Alto Paraguai/MT, após ocupação 
irregular”, conforme determinado em despacho próprio. 

Comunique-se à e.1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 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 solicitadas informações 
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Alto Paraguai/MT e da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS-MT), além da 
complementação das informações da CEF, conforme determinado em despacho próprio. 

Encaminhe-se, junto com as solicitações, 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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3075| 

DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

Inquérito Civil n. 1.21.005.000048/2013-15 
 

Considerando a necessidade de buscar maiores informações aptas a delimitar, de modo mais preciso, o(s) sujeito(s) e o objeto de 
investigação deste órgão ministerial no presente procedimento; 

Considerando o disposto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010 e art. 9º da Resolução CNMPF n. 23/20071, sendo que este 
último autoriza a prorrogação do prazo do ICP o prazo é de 1 ano, mediante decisão fundamentada; 

Considerando a necessidade de colheita de melhores elementos para a adoção consciente, segura e fundamentada de qualquer medida, 
seja o ajuizamento de ação civil pública, seja a promoção de arquivamento; 

Considerando que ainda restam diligências pendentes de execução, tais como a requisição de documentos. 
Prorrogo por mais 1 ano o presente Inquérito Civil Público, de modo a possibilitar a continuidade da investigação. 
Comunique-se imediatamente, via sistema único, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do 

art. 9º da Resolução CNMP n. 23/2007.  
A título de diligências em prosseguimento, determino que torne à conclusão, para análise, após o prazo indicado no item 3 do despacho 

de fls. 130 (14/07/2015). 
 

ELTON LUIZ BUENO CANDIDO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 3077| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil Público n. 1.21.005.000151/2013-65 
 

Considerando a necessidade de buscar maiores informações aptas a delimitar, de modo mais preciso, o(s) sujeito(s) e o objeto de 
investigação deste órgão ministerial no presente procedimento; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Considerando o disposto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010 e art. 9º da Resolução CNMPF n. 23/20071, sendo que este 
último autoriza a prorrogação do prazo do ICP o prazo é de 1 ano, mediante decisão fundamentada; 

Considerando a necessidade de colheita de melhores elementos para a adoção consciente, segura e fundamentada de qualquer medida, 
seja o ajuizamento de ação civil pública, seja a promoção de arquivamento; 

Considerando que ainda restam diligências pendentes de execução, tais como a requisição de documentos. 
Prorrogo por mais 1 ano o presente Inquérito Civil Público, de modo a possibilitar a continuidade da investigação. 
Comunique-se imediatamente, via sistema único, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do 

art. 9º da Resolução CNMP n. 23/2007.  
A título de diligências em prosseguimento, passo a expor e determinar o que segue.  
Preliminarmente, justifica-se a análise somente na presente data com base na vultosa quantidade de feitos judiciais que adentram a 

esta PR - Ponta Porã, a impor o imediato atendimento aos respectivos prazos peremptórios, a participação obrigatória do ora subscritor em curso 
institucional, realizado em Brasília/DF, no período de 02/03/2015 a 13/03/2015, a preparação e submissão à correição ordinária realizada nesta PRM – 
Ponta Porã/MS no último dia 18/03/2015 e o fato da reduzida equipe à disposição deste 1º Ofício; tudo a determinar a constante readequação na ordem 
de apreciação dos feitos judiciais e administrativos sob a responsabilidade deste 1° Ofício.  

Feito tal esclarecimento, ante ao gozo de férias regulares pelo ora subscritor, torne à conclusão a partir do dia 29/06/2015, para análise 
de tudo quanto coligido até o presente momento. 

 
ELTON LUIZ BUENO CANDIDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 2912| 
DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
Instauração de Procedimento Administrativo 

 
CONSIDERANDO a 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; 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico Nº 03/2013 – SADP (Secretaria de Acompanhamento Documental e Processual/SG), que 

trouxe orientações em conformidade com as disposições da Resolução nº 63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que “o 
Procedimento Administrativo – complemento Acompanhamento (PA de Acompanhamento), conforme nomenclatura utilizada no Único, deve ser 
destacado exclusivamente para o acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições e de políticas públicas e demais 
procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de 
determinada pessoa, em função de ilícito específico”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme designa o art. 129, II, da 
Carta Magna; 

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; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, "b" e XIV, "g", da 
Lei Complementar 75/93 e art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 (LACP), conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente, 
do patrimônio público e de outros interesses sociais, difusos e coletivos; e 

CONSIDERANDO, a concessão de empréstimos, pelo BNDES, à Usina São Fernando Açúcar e Álcool Ltda., atualmente em processo 
de recuperação judicial; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de acompanhamento e monitoramento do cumprimento dos requisitos legais tanto para a 
concessão do referido fomento como a manutenção das condições de solvabilidade do beneficiário e dos intervenientes (fiadores), garantidores do crédito 
público; 

Determino a instauração do seguinte Procedimento Administrativo: 
 

Área de atuação TUTELA COLETIVA 

Origem Medida Cautelar n. 0000203-51.2015.403.6002 

Interessados MPF; Coletividade 

Grupo Temático/ Tema 5ª CCR – 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção 

Consigne na capa dos autos Acompanhamento do preenchimento dos requisitos legais relacionados à concessão e à manutenção da 
solvabilidade do beneficiário e dos intervenientes, garantidores do crédito público (fomento) concedido pelo 
BNDES à Usina São Fernando Acúcar e Álcool Ltda. 

Objeto Contrato de Confissão, Consolidação e Reescalonamento de débitos n. 12.2.0533.2 e seu aditivo n. 1, de 
23/07/2012 e 19/12/2012. 

Município Dourados - MS 
 
Após registro, façam conclusos ao procurador natural. 
 

MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1774| 

PORTARIA Nº 5, DE 20 DE MAIO 2015 
 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000176/2014-21, acerca de verificar 
falha na marcação das faixas da BR 101, bem como trechos com pequenas pedras que possam causar acidente; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº 

1.30.014.000176/2014-21, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para “ verificar falha na 
marcação das faixas da BR 101, bem como trechos com pequenas pedras que possam causar acidente”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1771| 
PORTARIA Nº 33, 18 DE MAIO DE 2015 

 
Considerando o trâmite nesta Procuradoria da República no Município de Viçosa do Procedimento Preparatório n. 

1.22.024.000151/2014-81; 
Considerando que nos autos em apreço apura-se aproveitamento de concurso público possivelmente em desacordo com as normas 

vigentes; 
Considerando a necessidade de se procederem a diligências para cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial; 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 

República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/85 e na Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 
Inquérito Civil Público, cujo objeto será apurar possíveis irregularidades cometidas pela Universidade Federal de Viçosa em aproveitamento de concurso 
público realizado por outra instituição de ensino, a Universidade Federal de Lavras. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 
1. Autue-se e registre-se esta portaria. 
2. Altere-se à Câmara a que está vinculado o presente procedimento, uma vez que com as alterações promovidas no âmbito do MPF, 

a Câmara correta para os fatos, objeto deste procedimento, é a 1º CCR. 
3. Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da presente instauração de inquérito civil 

público, para fins de conhecimento e publicidade. 
3. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil Público é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010, 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu termo final 
se avizinhe. 

4. Nomeio a servidora Gerusa Silva Vieira, Analista Processual, para secretariar o presente Inquérito Civil Público, a qual poderá ser 
substituída, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integram a Assessoria deste gabinete. 

5. Acautelem-se os autos por 90 (noventa) dias ou até o advento da resposta do Ofício nº 436/2015/PRM-VIÇOSA (fl. 230).  
6. Cumpra-se. 
 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4284| 
PORTARIA Nº 71, DE 5 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, “a” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para assegurar a proteção dos direitos constitucionais; 

CONSIDERANDO que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem 
como o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil como 
sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal; 

CONSIDERANDO que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar, mas sim de Inquérito Civil, consoante 
Resoluções alhures mencionadas; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para finalização da Notícia de Fato e, ainda, que se faz necessária a realização de 
diligências;  

DECIDE: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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1) converter a Notícia de Fato nº 1.22.003.000516/2014-15 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “APURAR EVENTUAIS 
IRREGULARIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NO ASSENTAMENTO DOM JOSÉ MAURO NO MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA”; 

2) determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano, 
previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4288| 
PORTARIA Nº 72, DE 5 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, “a” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para assegurar a proteção dos direitos constitucionais; 

CONSIDERANDO que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem 
como o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil como 
sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal; 

CONSIDERANDO que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar, mas sim de Inquérito Civil, consoante 
Resoluções alhures mencionadas; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para finalização da Notícia de Fato e, ainda, que se faz necessária a realização de 
diligências;  

DECIDE: 
1) converter a Notícia de Fato nº 1.22.003.000064/2015-52 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “APURAR MOTIVO 

DE RECUSA NA VENDA DE STENTES FARMACOLÓGICOS PELOS FORNECEDORES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA, 
NO VALOR ESTIPULADO PELA TABELA DO SUS”; 

2) determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano, 
previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

4) por fim, oficie-se às empresas Scitech Produtos Médicos Ltda. e Sismedic Comércio Importação e Exportação de P.M.C. Hosp. 
Ltda., para que esclareçam o motivo da recusa em fornecer o produto “stent coronário farmacológico” ao Hospital de Clínicas de Uberlândia, bem como 
qual o valor cobrado por aludido produto, e com base em que é designado o valor praticado; 

5) Oficie-se à UFU para informar se as empresas continuam recusando a venda do “stent coronário farmacológico” pelo valor 
estipulado na tabela do SUS, e em caso positivo, como vem procedendo diante de tais recusas.  

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18249| 
PORTARIA Nº 134, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
PP nº 1.22.000.005112/2014-48 
 

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

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

CONSIDERANDO que foi instauradoo o Procedimento preparatório em epígrafe, a partir da remessa pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais do Inquérito Civil nº 0079.06.000012-6, que tinha por objeto acompanhar a aplicação de recursos repassados ao município de 
CONTAGEM/MG pelo Ministério das Comunicações através do Convênio nº 089/2005, celebrado com vistas à implantação de sete telecentros 
comunitários; 

CONSIDERANDO que, em pesquisa realizada no sítio Portal da Transparência, constatou-se que o Convênio nº 89/2005 (SIAFI n.º 
553882) encontra-se adimplente, mas não há nos autos noticia acerca da efetiva aprovação pelo Ministério das Comunicações da prestação de contas 
apresentada pelo Convenente; 

CONSIDERANDO que o Ministério das Comunicações informou, em resposta encaminhada por meio do Ofício nº 1149/2015-SEI-
MC, que, ao promover a análise técnica da prestação de contas apresentada pelo Município de Contagem/MG, a Secretaria de Inclusão Digital verificou 
que as ações previstas no plano de trabalho não foram executadas tempestivamente, de forma que o objeto do convênio foi apenas parcialmente atingido; 

CONSIDERANDO que ainda resta pendente a análise financeira das contas prestadas no seio do Convênio n.º 89/2005, tendo a 
Secretaria de Inclusão Digital informado que colocou “o convênio em questão com status de prioridade para que sua análise financeira seja iniciada”; 

CONSIDERANDO que o Convênio nº 89/2005 (SIAFI n.º 553882) foi celebrado no curso da mandato da então prefeita MARÍLIA 
APARECIDA CAMPOS, que foi reeleita em 2005, tendo seu segundo mandato findado em 31/12/2012; 

CONSIDERANDO, por fim, estar vencido o prazo de tramitação como procedimento preparatório, determino a CONVERSÃO do 
Procedimento Preparatório nº 1.22.000.000512/2014-48 em Inquérito Civil Público, adstrito à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com objeto de 
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apurar eventuais irregularidades na execução do Convênio nº 089/2005, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Comunicações, e o 
Município de Contagem/MG. 

Registre-se e autue-se esta portaria, sem renumeração dos autos. Comunique-se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, conforme artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

DETERMINO, ainda: 
1) Providencie-se o controle do prazo para o término das diligências neste Inquérito Civil Público (um ano, nos termos do art. 15 da 

Resolução CSMPF nº 87/2010), fazendo os autos conclusos antes de seu termo final; 
2) Providencie-se a sinalização na capa dos autos, registro e controle do prazo prescricional para ajuizamento de eventual ação civil 

por ato de improbidade administrativa (31/12/2017). 
3) REITERE-SE o ofício de f. 127. 
 

LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18451| 
PORTARIA Nº 135, DE 19 DE MAIO 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, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75 de 20 de maio de 1993, e  

Considerando que tanto o inquérito civil quanto o procedimento administrativo têm assento constitucional e legal: o primeiro, nos 
arts. 129, III, da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e o segundo, nos arts. 129, VI, da CF, e 8º, da LC n. 75/93 e que pode-se considerar o procedimento 
administrativo gênero do qual o inquérito civil é espécie ou, como preferem alguns doutrinadores1, reconhecer uma certa gradação, de modo a, 
inicialmente, instaurar-se um procedimento administrativo e, se necessário, mais adiante instaurar a partir deste PA um inquérito civil; 

Considerando que, salvo raras exceções2, não há, em lei, diferença entre um e outro, devendo ambos sujeitar-se à autuação e 
instauração para validade dos atos investigatórios praticados pelo membro do Ministério Público; 

Considerando o entendimento perfilhado pelos representantes da 5ª CCR no VI Encontro Nacional (2004), não há diferença 
substancial entre o inquérito civil e o procedimento administrativo, visto que ambos se prestam a coletar elementos para eventual propositura de ação 
judicial, expedição de recomendações e celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assim como a instauração de um outro ficaria ao juízo 
do membro, sendo conveniente, em razão da maior complexidade do tema e/ou da amplitude de interessados, instaurar-se ICP; 

Considerando que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o 
artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n.23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil Público como  

sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal e; 
Considerando que o presente PP não tem natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil Público, 

consoante Resoluções alhures mencionada, DETERMINA: 
1) a conversão do Procedimento Preparatório Nº 1.22.000.004253/2014-43 em Inquérito Civil Público para apuração e 

responsabilização dos fatos narrados em suso mencionado PP, mantendo-se, para fins de recebimento de ofícios eventualmente pendentes de resposta, 
sua ementa, número de autuação e o ofício para o qual foi distribuído; 

2) após os registros de praxe, a comunicação imediata à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 
termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação 
desta Portaria no Diário Oficial da União; 

3) por fim, a conclusão dos autos para ulteriores determinações. 
Cumpra-se. 
 

SÉRGIO NEREU FARIA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4624| 
PORTARIA Nº 23, DE 19 DE MAIO DE 2015 

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

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, 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 nos autos do Procedimento Preparatório - PP nº 1.23.002.000356/2014-87, instaurado para analisar 
representação que o senhor Ricardo Fernandes da Fonseca Junior faz em face da Prefeitura Municipal de Prainha, por, supostamente, não dar a publicidade 
devida aos seus atos de acordo com a Lei 12 527/11. 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
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II – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 
6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Feitos os registros e anotações de praxe, reitere-se o ofício de fl. 10. O expediente deve ser remetido com aviso de recebimento. 
 

RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4625| 
PORTARIA Nº 24, DE 19 DE MAIO DE 2015 

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

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, 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 nos autos do Procedimento Preparatório - PP nº 1.23.002.000320/2014-01, instaurado para analisar 
possíveis irregularidades ocorridas na celebração de Termo de Parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e a OSCIP Centro Integrada e apoio 
profissional (CIAP). 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
II – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 

6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Feitos os registros e anotações de praxe, reitere-se o Ofício de fl. 220 e remeta-se o ofício mencionado no item nº 4 deste 
despacho. Os novos ofícios deverão ser remetidos com aviso de recebimento. 

 
RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4623| 
PORTARIA Nº 26, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, 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 nos autos do Procedimento Preparatório - PP nº 1.23.002.000330/2014-39, instaurado a partir de 
representação formulada pela Associação de Moradores, Mini e Pequenos Agricultores, Pecuaristas e Extrativistas do Ramal das Faveiras, Comunidade 
Sorriso do Moju, na qual noticiam a corriqueira presença de grupos armados comandados por madeireiros, que exploram o produto florestal encontrado 
na área. 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
II – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 

6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Reitere-se o ofício PRM/STM/GAB2/784/2014 (fl. 12) cientificando o IBAMA das medidas legais cabíveis por não envio de 
respostas por se tratar de segunda reiteração;IV – Oficie-se ao INCRA requerendo informações a respeito da conclusão das obras objeto do Convênio nº 
798364/2013, ou seja, se as estradas beneficiam de fato as comunidades representadas nesse procedimento, bem como que se manifeste a respeito da 
possibilidade de construção de microssistema de abastecimento de água, informação não contida na documentação anteriormente encaminhada pelo 
órgão. 

 
RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 13181| 
PORTARIA Nº 61, DE 21 DE MAIO 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; 
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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 a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerando o recebimento de denúncia realizada pelo Sr. Armando Lemos do Nascimento em que afirma fatos que infringem 
Resolução expedida pelo Banco Central. 

Considerando que os fatos podem se enquadrar em tese como irregularidades frente ao descumprimento da norma, cuja competência 
é federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto a apuração das irregularidades indicadas no procedimento 
preparatório. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil. 
Cumpra-se o despacho já exarado no referido Procedimento Preparatório. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 4137| 
PORTARIA Nº 60, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O Dr. Bruno Galvão Paiva, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de 

agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
RESOLVE: 
Converter em Inquérito Civil– IC, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

– CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato nº 1.24.001.000059/2015-95, 
a fim de apurar suposta morosidade na apreciação de processos administrativos pela Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Campina Grande. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II.  Proceda-se a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 1312/2015-BGP; 
IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

23/2007 - CNMP e art. 15 da  Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 18446| 

PORTARIA Nº 412, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 2763/2015, da relatora Raquel Elias Ferreira Dodge, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 620 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República RENITA CUNHA KRAVETZ para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5013839-53.2013.404.7000, em trâmite na 12ª Vara Federal de Curitiba. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 885| 
PORTARIA Nº 8, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Considerando que, a teor do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
Considerando que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a teor do artigo 
129, II, da Carta Magna; 
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Considerando que dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, a promoção do inquérito civil e da 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como previsto no artigo 
129, III, da Constituição Federal; 

Considerando que, segundo o art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 

Considerando que, nos termos da Lei 8.429/1992, artigo 1º, “Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor 
ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.” 

Considerando que, a notícia de fato apresentada por Cláudia Aparecida de Souza, a qual relata que, em comparecimento ao INSS no 
dia 08/09/2014, teria sido mal tratada e atendida com desrespeito pela servidora Doroteia de Souza Pfutzor, bem como que a referida servidora teria sido 
“grosseira, desidiosa”, além de se negar a dar informações acerca do auxílio-doença do seu filho Elvis Fernando Aguayo; 

Considerando que, em razão disso, foi regularmente instaurado o presente Procedimento Preparatório nesta Procuradoria, sendo 
expedido ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, do município de Guaíra-Paraná, para que a servidora esclarecesse os fatos; 

Considerando que, em resposta, o Órgão se manifestou (f. 13) apresentando a justificativa solicitada. Alegou, em síntese, que o 
tratamento desrespeitoso foi realizado pela noticiante. Afirmou que não se negou a prestar qualquer informação e que a situação foi presenciada por 
outros servidores, estagiários e vigilantes; contudo, não indicou quem seriam esses servidores que presenciaram a ocorrência e nem apresentou eventuais 
declarações firmadas pelos mesmos acerca do ocorrido; 

Considerando que decorreu o prazo do ofício nº 36/2015-Extrajudicial – PRM/GUAÍRA, sem, contudo, obter-se a devida resposta da 
autarquia previdenciária; 

Considerando que os fatos apurados neste feito ainda pendem de maiores esclarecimentos para possibilitar uma atuação ministerial 
prudente; 

Considerando que o presente procedimento foi autuado sob a denominação de Procedimento Preparatório, o qual possui prazo de 
conclusão fixado em 90 (noventa) dias, prorrogáveis, uma vez, por igual período, a teor do artigo 4º, § 1º, da Resolução n,º 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Considerando que a adoção de outras 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, em observância ao artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, 
ao artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93, bem como ao parágrafo único do artigo 1º, da Resolução/CSMPF nº 87/2010. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 
Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 4º, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar eventual ato de improbidade por parte da 
servidora do INSS. 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da 5ª CCR do Ministério Público Federal. Promovam-se os atos 
necessários para dar atendimento a publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Como diligência inicial, determino, com fulcro no artigo 129, VI, da Constituição Federal, e artigo, 8º, II, da Lei Complementar nº 
75/93, a reiteração do Ofício nº 36/2015-Extrajudicial – PRM/GUAÍRA, com prazo de 10 (dez) dias úteis, com a entrega em mãos e as advertências de 
estilo. 

 
MAICON FABRÍCIO ROCHA 

  Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2047| 
PORTARIA Nº 8, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Instauração de Inquérito Civil (P.P. Nº 1.25.007.000279/2014-41) 
 

Considerando que é 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 (art. 129, III da Constituição Federal); 

Considerando que, nos termos do art. 7º, I da Lei Complementar 75/93, incumbe ao ministério Público da União, sempre que 
necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

Considerando que a Lei Complementar 75/93, nos termos dos art. 6º, XIV, “f”, atribui ao Ministério Público da União a competência 
de promover ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis; 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000279/2014-41, que visa apurar 
supostas condutas configuradoras de improbidade administrativa pela Capitã-de-Mar-e-Guerra LAILA CRISTINA MENDES CAMARA e pela Primeiro-
tenente LIZYANE FRANCISCA SILVA; 

Considerando a necessidade de se aguardar a resposta do ofício nº 381/2015 – GAB/PRM/PGUA, e ainda a realização de diligências 
para apurar o novo endereço das investigadas, tendo em vista o teor da certidão de fls. 233, tudo objetivando a elucidação do caso em questão; 

DETERMINO:  
A) A instauração de Inquérito Civil, vinculado à 5ª CCR do MPF, a partir da documentação constante do Procedimento Preparatório 

nº 1.25.007.000279/2014-41; 
B) Sejam cumpridas as formalidades de praxe (art. 6º da Resolução n° 87/06/CSMPF e arts. 4°, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 

23/07/CNMP); 
 

ADRIANO BARROS FERNANDES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2382| 

PORTARIA Nº 23, DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, alínea b, e artigo 7º, inciso I, 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 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando o teor do despacho constante no presente Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000466/2014-34; 
Converter o presente em Inquérito Civil tendo por objeto, em atendimento ao contido no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

a apuração dos fatos abaixo especificados: 
Apurar existência de tratamento substitutivo à injeção intravítrea anti-VEGF (BEVACIZUMAB) disponibilizado pelo SUS para 

pacientes com problemas visuais. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Maringá/PR, nos termos do 

que prevê o artigo 7º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Determina ainda, que seja comunicada a Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, a respeito do presente ato, 

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

DANIELLE DIAS CURVELO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23195| 
PORTARIA Nº 40, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
NOTÍCIA DE FATO Nº 1.26.000.001519/2015-38. (PORTARIA DE 
CONVERSÃO DE NF EM IC). EMENTA: NOTÍCIA DE FATO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. 
CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL. 5ª CCR. 
 

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato visa a apurar ato de improbidade administrativa constatado nos autos do IPL nº 0715/2011-
4. 

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

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem 
como de outros direitos e interesses sociais e difusos; 

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

CONSIDERANDO o teor da Resolução n° 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com redação 
conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010. 

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

RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 1.26.000.001519/2015-38 EM INQUÉRITO CIVIL, DETERMINANDO: 
 1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com a Notícia de Fato supracitada, assinalando como objeto do Inquérito 

Civil: Apurar ato de improbidade administrativa constatado nos autos do IPL nº 0715/2011-4. 
2)Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Nathália Coimbra de Vasconcelos, matrícula 23457, ocupante 

do cargo de técnica administrativa nesta PRPE, nos termos do art. 4O da Resolução no 23/2007 – CNPM e art. 5o da Resolução no  87/2006 do CSMPF, 
para funcionar como Secretária; 

3)Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

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

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

Cumpra-se. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES SCHIMMELPFENG 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23201| 

PORTARIA Nº 152, DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.003924/2014-18 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I – 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, CF e 2º, Lei 
Complementar n. 75/93); e II – promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, e alíneas, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 1º da Resolução 
CSMPF n. 87/2006); 

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
Considerando a necessidade de prosseguir acompanhando notícia de possível invasão por parte de terceiros em obras do Programa 

Minha Casa Minha Vida, no município de Aliança; 
RESOLVE DETERMINAR: 
I. A conversão do Procedimento Preparatório MPF/PRPE n. 1.26.000.003924/2014-18 em Inquérito Civil tendo por objeto “apurar 

representação formulada pelo Banco de Crédito e Varejo – BCV, por meio da qual noticia que, ao realizar fiscalização no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida no município de Aliança, identificou que as obras do referido programa foram invadidas por terceiros”. 

II. A autuação da presente portaria em conjunto com o procedimento em referência, bem como a remessa de cópia deste ato para fins 
de publicação, nos termos do art. 5º, VI, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF n. 87/2006; 

III.A comunicação do presente ato a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1870| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000002/2013-40 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar notícias obtidas a partir de diversos Termos de Declarações consistentes em fala de 
prestação dos serviços que deveriam ser prestados pelo plano de saúde Real Saúde. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano. 

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1883| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000011/2011-79 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos federais do Ministério da Saúde, 
com base no Relatório de Fiscalização n° 01639 executado pela Controladoria Geral da União, no Município de Surubim/PE, por ocasião do 32° evento 
do projeto de fiscalização a partir de sorteios públicos. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1867| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000024/2011-48 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na compra de medicamentos pelo Município de 
Surubim/PE, envolvendo a empresa Farmácia Frei Damião, noticiadas no Relatório de Auditoria nº 8983, do DENASUS.  

 
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 expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1873| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000047/2012-33 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades apontadas no relatório de auditoria do SUS Nº 11395, 
relativamente ao genrenciamento e operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no município de Caruaru/PE. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1872| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000057/2013-50 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar notícia de falta de merenda escolar na Escola Municipal Moraes Rego e Maria do 
Socorro Rodrigues, no município de Altinho/PE. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano. 

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1871| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000076/2011-14 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos federais do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, repassados à OSCIP denominada Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó, com vistas à constituição de uma usina 
de beneficiamento de leite no Município de Sanharó/PE. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1887| 
DESPACHO DE  11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000085/2012-96 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na contratação da EMPRESA M.A. CAMPOS 
LOCADORA, pela Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá/PE, que tinha como objetivo a locação de automóveis para o transporte escolar. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  
 

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 93/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 21 de maio de 2015 Publicação: sexta-feira, 22 de maio de 2015 34 
 

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1866| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000106/2012-73 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na execução do objeto do Convênio n° 01.0141.00/2007, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Riacho das Almas e o Ministério da Ciência e Tecnologia durante a gestão do Senhor MARIO DA MOTA 
LIMEIRA FILHO, tendo como objetivo a implantação de um centro de desenvolvimento tecnológico. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1857| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.002.000108/2012-62 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades no tocante à aplicação de recursos públicos provenientes 
do Ministério da Saúde pelo Município de Taquaritinga do Norte/PE, tendo como objetivo a promoção de assistência famacêutica e insumos estratégicos 
na atenção básica em saúde. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano. 

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1875| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.26.000.000630/2010-22 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar notícia de utilização irregular de recursos provenientes do FUNDEF, destinados à 
manutenção de programas de transporte escolar nos Municípios do Estado de Pernambuco, consistentes na utilização de veículos em desobediência às 
exigências do Código Nacional de Trânsito para esse fim. 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1864| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.05.000.001310/2011-71 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos FUNDEF destinados à 
manutenção de programas de transporte escolar no Município de Sairé/PE, referente à utilização de veículos em desobediência às exigências do Código 
Nacional de Trânsito. 

 
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 expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano. 

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 1862| 
DESPACHO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.05.000.001326/2011-83 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar notícia de utilização irregular de recusos do PNATE- Programa de Apoio ao 
Transporte Escolar da Educação Básica, bem como a conduta adotada pela Prefeitura de Camocim de São Félix/PE acerca da utilização de veículos de 
transporte escolar em observância aos arts. 136 e 167 da Lei n° 9.503/97 (Código Nacional de Trânsito). 

Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à sua conclusão, 
determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano. 

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

 
NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

  Procuradora da República   
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7159| 

PORTARIA Nº 122, DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

1. O Ministério Público Federal, considerando o que consta nos autos do Procedimento Preparatório MPF/PR/PI nº 
1.27.000.001067/2014-76, e com fundamento: 

a) nos incisos III e VI do art. 129 da Constituição da República; 
b) no art. 5º, inciso III, alínea “b”, e inciso V, alínea “a”, bem como no art. 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b” e “d”, todos da Lei 

Complementar 75/1993; 
d) no § 1º do art. 8º da Lei 7.347/1985; e, ainda, 
e) na Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007, e na Resolução nº 87 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 03 de agosto de 2006; 
converte o presente feito em INQUÉRITO CIVIL 
Objeto: promover a alimentação do Banco de Preços em Saúde pela Secretaria de Saúde do Município de Nazária/PI 
 Supostos responsáveis: Prefeitura e Secretaria de Saúde do Município de Nazária/PI 
Origem das peças de informação: Ofício-Circular n. 5/2014/PGR/5ªCCR/MPF, com elementos para a atuação do Ministério Público 

Federal com vista à alimentação do Banco de Preços em Saúde 
2. Para instruir o inquérito civil, oficie-se ao órgão responsável pelo Banco de Preços em Saúde, a Coordenação-Geral de Economia 

da Saúde (vinculada ao Departamento de Economia, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério da Saúde), solicitando informações e requisitando 
providências quanto à adesão do Município de Nazária/PI ao sistema. 

3. A assessoria deste gabinete se encarregará de secretariar as apurações do inquérito civil, dispensado compromisso específico. 
4. Comunicar à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma e para os fins regulamentares (arts. 6º 

e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2006 e art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 
5.  Autuar, registrar e publicar nesta Procuradoria da República no Estado do Piauí. 
 

  MARCO AURÉLIO ADÃO  
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35495| 

PORTARIA Nº 557, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

Altera a Portaria PR-RJ N° 415/2015 e inclui o Procurador da República 
EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE na distribuição de feitos urgentes e 
audiências no dia 20 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 EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE, lotado na PRM-São João de Meriti, informou 

 
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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que não mais participará do curso Instrução de Inquéritos Civis e Mecanismos de Pesquisa, no Ceará, no dia 20 de maio de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 
415/2015 publicada no DMPF-e Nº 71 – Extrajudicial de 20 de abril de 2015, página 44), resolve: 

Art. 1º  Incluir o Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE na distribuição dos feitos urgentes e audiências 
no dia 20 de maio de 2015. 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35496| 
PORTARIA Nº 558, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 215/2015 para suspender as férias da Procuradora da 
República ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES no dia 02 de junho 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 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES solicitou interrupção de férias, anteriormente 
marcadas para o período de 14 de maio a 02 de junho de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 215/2015, publicada no DMPF-e Nº 43 – Extrajudicial de 06 de março 
de 2015, página 71), no dia 02 de junho de 2015, em virtude de sua participação em reunião do GT Crimes Tributários e Fiscais, em Brasília/DF, resolve: 

Art. 1º  Alterar a Portaria PR-RJ Nº 215/2015 para suspender as férias da Procuradora da República ANA PAULA RIBEIRO 
RODRIGUES no dia 02 de junho de 2015, excluindo-a, neste dia, da distribuição de feitos urgentes e audiências que lhe são vinculados, com 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 - 35498| 
PORTARIA Nº 559, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 338/2015 para suspender as férias do Procurador da 
República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS no dia 27 de maio de 2015 e remarcar o 
dia remanescente para 05 de junho 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 SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS solicitou interrupção de férias, anteriormente marcadas 
para o período de 25 de maio a 03 de junho de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 338/2015, publicada no DMPF-e Nº 63 – Extrajudicial de 08 de abril de 2015, 
página 25), no dia 27 de maio de 2015 e fruição do dia remanescente em 05 de junho de 2015, resolve: 

Art. 1º  Alterar a Portaria PR-RJ Nº 338/2015 para suspender as férias do Procurador da República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS no 
dia 27 de maio de 2015, incluindo-o, neste dia, na distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º  Excluir o Procurador da República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS no dia 05 de junho de 2015 da distribuição de todos os feitos 
e audiências que lhe são vinculados. 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35502| 
PORTARIA Nº 561, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Dispõe sobre férias do Procurador da República THIAGO LEMOS DE 
ANDRADE no período de 01 a 20 de junho de 2015, com abono de 21 a 30 de 
junho 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 THIAGO LEMOS DE ANDRADE solicitou fruição de férias no período de 01 a 20 de 
junho de 2015, com abono de 21 a 30 de junho de 2015, resolve: 

Art. 1º  Excluir o Procurador da República THIAGO LEMOS DE ANDRADE, no período de 01 a 20 de junho de 2015, da distribuição 
de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º  Suspender a distribuição de todos os feitos nos 4 (quatro) dias úteis anteriores à fruição de suas férias. 
Art. 3º  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35505| 
PORTARIA Nº 564, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Exclui a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI da distribuição dos 
feitos urgentes e audiências no período de 21 a 27 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 a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI, lotada na PRM-Petrópolis, solicitou a suspensão da distribuição 
dos feitos urgentes e audiências, no período de 21 a 27 de maio de 2015, em razão de licença médica, resolve: 
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Art. 1º  Excluir a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI da distribuição de todos os feitos no período de 21 a 27 de maio 
de 2015. 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35508| 
PORTARIA Nº 566, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Designa Procuradores da República para acompanhar os trabalhos de inspeção anual 
no mês de junho de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a designação de inspeção nas Varas Federais no mês de junho de 2015, resolve: 

Art. 1º Designar Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de inspeção anual nas Varas Federais no mês de junho 
de 2015, conforme tabela abaixo: 

 
PROCURADORES PERÍODO VARAS FEDERAIS 

CLAUDIO GHEVENTER 

08 a 12/06/2015 

14ª VARA FEDERAL  

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 15ª VARA FEDERAL 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 27ª VARA FEDERAL 

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS 15 a 19/06/2015 20ª VARA FEDERAL 

MARYLUCY SANTIAGO BARRA 22 a 26/06/2015 30ª VARA FEDERAL 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 29/06 a 03/07/2015 8ª VARA FEDERAL EXECUÇÃO FISCAL 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36065| 
PORTARIA Nº 568, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Exclui o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA da 
distribuição de feitos urgentes e audiências nos dias 25 e 26 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 SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA solicitou a suspensão da distribuição de feitos urgentes 
e audiências, nos dias 25 e 26 de maio de 2015, devido a sua participação no evento em comemoração dos 10 anos da Secretaria de Cooperação 
Internacional/PGR, em Brasília, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA da distribuição dos feitos urgentes e audiências nos 
dias 25 e 26 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 - 36068| 
PORTARIA Nº 570, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Designa Procuradores da República para acompanhar os trabalhos de inspeção 
anual no mês de junho de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a designação de inspeção nas Varas Federais nos municípios no mês de junho de 2015, resolve: 

Art. 1º Designar Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de inspeção anual nas Varas Federais no mês de junho 
de 2015, conforme tabela abaixo: 
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PROCURADORES PERÍODO VARAS FEDERAIS 

DOUGLAS SANTOS ARAÚJO 

08 a 12/06/2015 

2º JUIZADO ESP. FED. DE SÃO JOÃO DE MERITI  

LEONARDO LUIZ F. COSTA 2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE NITERÓI 

JOSÉ MAURÍCIO GONÇALVES 2ª VARA FEDERAL DE NITERÓI 

THIAGO SIMÃO MILLER 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ 

LEONARDO ALMEIDA CORTES 

15 a 19/06/2015 

3º JUIZADO ESPECIAL FED. DE SÃO GONÇALO 

ANA LÚCIA M. ROMO 2ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ 

ANTONIO AUGUSTO C. NETO 3ª VARA FEDERAL DE NITERÓI 

JOSÉ MAURÍCIO GONÇALVES 4ª VARA FEDERAL DE NITERÓI 

CHARLES STEVAN M. PESSOA VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS 

PAULO HENRIQUE F. BRITO 29/06 a 03/07/2015 2ª VARA FEDERAL DE N. IGUAÇU 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5843| 
PORTARIA Nº 1, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.000054/2015-96. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscrita, com lastro nos arts.127 caput e 129 
da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar 75/93; e 

Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes a Notícia de Fato nº 1.30.017.000054/2015-96, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “AMBIENTAL – Dificultar ação do poder público no exercício da 

atividade de fiscalização ambiental devido a interrupção do serviço de telecomunicação na sede administrativa da Rebio do Tinguá”. 
2 – Oficie-se a Telemar Norte Leste para prestar informações sobre o AI bem como saber as razões para a interrupção do fornecimento 

do serviço de telecomunicações na sede administrativa da Rebio do Tinguá, devendo informar o período da interrupção na prestação do serviço. 
Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5752| 
PORTARIA Nº 4, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 

Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001876/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 
129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estático, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
e  nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventual disposição indevida de lixo hospitalar na Rebio Tinguá, 
contrariando normas legais de preservação, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001876/2014-11 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“AMBIENTAL - Apurar eventual disposição indevida de lixo hospitalar na reserva Biológica do Tinguá, por parte de COLETA DE RESÍDUOS LTDA. 
(CNPJ 03.736.160/0002-72), a serviço da OSS VIVA COMUNIDADE.” 

 

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5757| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001171/2014-96 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 
129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estático, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
e  nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventuais irregularidades no Processo E-07/505313/11 do INEA, 
referente a instalação de um terminal de transporte da BRASRIO SPE LTDA, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001171/2014-96 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“AMBIENTAL. Apurar eventuais irregularidades no Processo E-07/505313/11, de 1º de junho de 2011, acerca da autorização do INEA para a instalação 
de um terminal de transporte da BRASRIO SPE LTDA e também sobre os efeitos colaterais que essa obra causará aos moradores das redondezas. A 
autorização abrange território pertencente ao INCRA, mas foi apresentado RGI dessa área, sob a posse de DELMIRA DA GRAÇA LEITÃO.” 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5755| 
PORTARIA Nº 6, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001252/2014-96 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 
129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “a” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e  nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração das interrupções das aulas no IFRJ, em Duque de Caxias, tendo em 
vista a ação de traficantes atuantes no entorno da Instituição, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001252/2014-96 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“PFDC. Pedido de ajuda ao MPF para que as aulas no IFRJ - Duque de Caxias sejam retomadas. O campus encontra-se fechado por medo de sofrerem 
represálias dos traficantes que ficam no entorno da Instituição, visto que estes estão fazendo sequestros relâmpago dentro do campus frequentemente.” 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2523| 
PORTARIA Nº 8, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.010.000498/2012-49, acerca do controle 
externo da atividade policial – inspeção na Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda – aferição de regularidade e adequação dos procedimentos 
empregados na execução da atividade policial – Volta Redonda/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 
nº1.30.010.000498/2012-49, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “acerca do controle externo da atividade policial – inspeção na 
Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda – aferição de regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial 
– Volta Redonda/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2516| 
PORTARIA Nº 9, DE 20 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000143/2014-81, acerca do 
questionamento da não participação da cidade de Angra dos Reis na Audiência Pública relativa ao licenciamento de atividades de exploração de petróleo 
na camada pré-sal; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  
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  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000143/2014-81, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “ acerca do questionamento da não participação da cidade de Angra 
dos Reis na Audiência Pública relativa ao licenciamento de atividades de exploração de petróleo na camada pré-sal”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2505| 
PORTARIA Nº 10, DE 20 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000048/2015-69, visando averiguar o 
não depósito de recursos no Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) quando presente interesse federal; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000048/2015-69, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando averiguar o não depósito de recursos no Fundo Municipal 
de Meio Ambiente (FMMA) quando presente interesse federal”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5813| 
PORTARIA Nº 10, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.000081/2015-69 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscrita, com lastro nos arts.127 caput e 129 
da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 

Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes a Notícia de Fato nº 1.30.017.000081/2015-69, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “Direitos do Cidadão – Solicita a apuraçã da não regulamentação dos 

incisos I e II do artigo e2 do Estatuto da Juventude, para garantir a gratuidade para jovens de baixa renda de idade entre 15 e 29 anos no transporte 
interestadual. Solicita inclusão da faixa etãria de 6 a 14 anos. Solicita isenção de taxas de embarque e de pedágios para idosos acima de 60 anos, bem 
como para pessoas portadoras de deficiência abrangidas pela Lei Federal 8899/1994”. 

2 – Oficie-se a ANTT e a Secretaria Nacional da Juventude inquirindo saber a regulamentação dos incisos I e II do art. 32 do Estatuto 
da Juventude. 

3 – Oficie-se a ANTT sobre as razões para a cobrança de taxa de embarque e pedágio para idosos e pessoas com deficiência, em 
contraste com as Leis 10741/2003 e 8899/1994, que garante a gratuidade no transporte. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5810| 
PORTARIA Nº 11, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.000074/2015-67 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscrita, com lastro nos arts.127 caput e 129 
da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 

Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes a Notícia de Fato nº 1.30.017.000074/2015-67, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “Meio Ambiente -  Apurar possível abertura de poços artesianos 

dentro do Parque Municipal da Taquara em Duque de Caxias, atingindo lençol freático”. 
2 – Oficie-se a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Duque de Caxias e o INEA, afim de realizar fiscalização in loco, 

verificando sobre a providência da denúncia informada, com a discrição do dano ambiental, seus autores e medidas  para a compensação do dano 
ambiental 

3 -  Oficie-se o Rebio do Tinguá a fim de informar se tem alguma fiscalização com o mesmo objeto destes autos. 
Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1590| 
PORTARIA Nº 12, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

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

Considerando que incumbe ao Ministério Público atuar em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, conforme o estabelecido pelo artigo 127 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Considerando que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e aos direitos assegurados na 
Constituição, mediante ações repressivas, preventivas e sancionatórias; 

Considerando que a ANVISA, por meio do Ofício 91/2015-DP-GADIP/ANVISA, datado de 28/01/2015 (fls. 39/40), afirmou que a 
aprovação de projetos e funcionamento de instalações radioativas cabe à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a fiscalização da produção 
de bebidas em relação aos seus aspectos tecnológicos cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou órgão estadual credenciado por 
esse Ministério, conforme a Lei n.º 8.918/94, cabendo ao Sistema Único de Saúde (SUS) a inspeção e a fiscalização de bebidas, nos seus aspectos 
bromatológicos e sanitários; 

Considerando que o INEA, por meio do Of. INEA/OUVID N.º 185/15, datado de 27/02/2015 (fl. 48), informou que “após minuciosa 
consulta ao sistema informatizado desta autarquia estadual, não foi localizado nenhum requerimento de licenciamento ambiental para a atividade em 
comento (instalações radioativas e nucleares – Medidores Nucleares) no Controle de Processo da empresa Cervejaria Petrópolis S/A, situada no Município 
de Teresópolis”; 

Considerando que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Ofício n.º 101/2015/GAB/SE – MAPA, datado 
de 13/03/2015 (fls. 51/60), esclareceu que “ após consultarmos o nosso Serviço de Inspeção e Sanidade Vegetal no Estado do Rio de Janeiro/RJ, somos 
informados que até a presente data este Ministério não realizou nenhum tipo de fiscalização nas dependências da Cervejaria Petrópolis S/A, localizada 
na Rodovia BR 116, Km 50, s/n, Sera do Capim, Teresópolis/RJ com o objetivo de verificar as instalações radioativas e nucleares referentes ao 
funcionamento de “Medidores Nucleares – Controle de Processo”; 

Considerando  que o IBAMA, por meio do Ofício n.º 02001.003593/2015-76 DILIC/IBAMA, datado de 01/04/2015 (fls. 62/64), 
informou que não consta “no IBAMA processos de licenciamento ambiental de instalação radiativa no município de Teresópolis/RJ”;   

Considerando  a necessidade de prosseguir com as investigações com o fito de apurar se as instalações radioativas e nucleares 
referentes ao funcionamento de “Medidores Nucleares – Controle de Processo” da Cervejaria Petrópolis S/A, localizada na Rodovia BR 116, Km 50, s/n, 
Sera do Capim, Teresópolis/RJ estão funcionando ou não de acordo com a legislação em vigor; 

Considerando o esgotamento do prazo previsto no art. 4º da Resolução 87/2006 do CSMPF; 
Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.30.019.000076/2014-55 em Inquérito Civil, com o escopo de apurar se as 

instalações radioativas e nucleares referentes ao funcionamento de “Medidores Nucleares – Controle de Processo” da Cervejaria Petrópolis S/A, 
localizada na Rodovia BR 116, Km 50, s/n, Sera do Capim, Teresópolis/RJ estão funcionando ou não de acordo com a legislação em vigor 

Dessa forma, após autuação desta, proceda-se o seguinte: 
1) comunique-se a instauração à 4ª CCR, solicitando a publicação da presente portaria de instauração no Diário Oficial e no portal do 

Ministério Público Federal, conforme o disposto no artigo 16, §1º, I da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; 

2) oficie-se ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, requisitando, no prazo de 60 (sessenta dias), que proceda à 
realização de fiscalização nas dependências da Cervejaria Petrópolis S/A, localizada na Rodovia BR 116, Km 50, s/n, Sera do Capim, Teresópolis/RJ 
com o objetivo de verificar se as instalações radioativas e nucleares referentes ao funcionamento de “Medidores Nucleares – Controle de Processo” estão 
funcionando em conformidade ou não com a legislação em vigor.   

Isso posto, cumpra-se de imediato. 
 

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5849| 
PORTARIA Nº 12, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.000013/2015-08 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscrita, com lastro nos arts.127 caput e 129 
da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar 75/93; e 

Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 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 disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes a Notícia de Fato nº 1.30.017.000013/2015-08, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “Direito do Cidadão – Apurar possíveis irregularidades na emissão 

de passaportes – Polícia Federal Nova Iguaçu – Problemas no agendamento – falta de vagas – atendimento deficiente”. 
2 – Oficie-se à DPF de Nova Iguaçu requerendo esclarecimentos com relação a demora no agendamento para emissão de passaportes. 

Dentre os esclarecimentos deverão constar dias e horários disponíveis para agendamento, bem como quantos funcionários estão disponíveis para atender 
os cidadãos. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2514| 
PORTARIA Nº 13, DE 20 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000031/2015-10, visando apurar ato 
de improbidade por parte do Prefeito de Mangaratiba e necessidade de ressarcimento aos cofres públicos por colocação de placas na BR-101 de forma 
irregular; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000031/2015-10, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “visando apurar ato de improbidade por parte do Prefeito de 
Mangaratiba e necessidade de ressarcimento aos cofres públicos por colocação de placas na BR-101 de forma irregular”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5666| 
PORTARIA Nº 13, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.001.002731/2014-07 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 
129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estático, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
e  nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de possível descarte irregular de resíduos do grupo “D” no aterro 
sanitário de Gramacho, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.002731/2014-07 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“AMBIENTAL - ”Aterro sanitário de Gramacho – Descarte irregular de resíduos do grupo “D” pelo Município de Queimados e Inca – Empresa Ecocare 
1000 tratamento de resíduos e reciclagem Ltda.” 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5841| 
PORTARIA Nº 13, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001194/2014-09. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 
129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de suposta existência de dano ao erário federal pelo repasse de verbas 
da Caixa Econômica Federal pelo Programa Habitar Brasil, no município de Duque de Caxias-RJ, 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 
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Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001194/2014-09 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO - OBRAS. Apurar suposta existência de dano ao erário federal pelo repasse de verbas da Caixa Econômica Federal pelo 
Programa Habitar Brasil, no município de Duque de Caxias”. 

 
EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2519| 
PORTARIA Nº 14, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000185/2014-12, acerca de 
privatização de área pública no mar; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 
nº1.30.014.000185/2014-12, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “acerca de privatização de área pública no mar”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2484| 
PORTARIA Nº 16, DE 20 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000012/2015-85, acerca de declínio de 
competência – MPRJ 2009.00334569. Visa apurar notícia de corte e extração de pedras realizada às margens da Rodovia Rio – Santos, altura do KM 
442; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000012/2015-85, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “acerca de declínio de competência – MPRJ 2009.00334569. Visa 
apurar notícia de corte e extração de pedras realizada às margens da Rodovia Rio – Santos, altura do KM 442”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3262| 
PORTARIA Nº 17, DE 12 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República Julio José Araujo Junior, com fundamento nas disposições 

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

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 
da Lei Complementar n. 75/93; 

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

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício de Tutela Coletiva e Criminal da PRM de Volta Redonda sobre os procedimentos 
relativos a direitos humanos (art. 2º,III); 

CONSIDERANDO que o direito à verdade decorre de princípios constitucionais, como o da publicidade (art. 5º, LX) e o do direito 
à informação (art. 5º, XIV), cuja proteção está assegurada; ; 

 
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 imprescritibilidade das violações contra os direitos humanos, seja em razão de previsão da Convenção 
Internacional sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a Humanidade, seja em razão da natureza do desaparecimento 
forçado de pessoas, nos termos do art. 2º da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado1, cuja consumação se prolonga no tempo; 

CONSIDERANDO que a história de um povo se reinventa mediante a construção de sua memória coletiva; 
CONSIDERANDO o relato do historiador Edgard Bedê, constante do documento nº 495/2015, que durante a greve dos operários da 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, em 1988, ocorreram as mortes dos operários Carlos Augusto Barroso, Walmir de Freitas Monteiro e Willian 
Fernandes Leite, após a invasão da tropa do Exército (antigo 1º BIB) sediado em Barra Mansa, para reprimir o movimento grevista; 

CONSIDERANDO que é necessário aprofundar a apuração, a fim de identificar os responsáveis pelas violações aos direitos humanos 
praticadas; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para “ Apurar a responsabilidade do Estado brasileiro pelas mortes dos operários 
Carlos Augusto Barroso, Walmir de Freitas Monteiro e Willian Fernandes Leite após a invasão do Exército para reprimir o movimento grevista de 1988, 
na Companhia Siderúrgica Nacional - CSN”. 

Como providências iniciais, DETERMINO  
I – O arquivamento de cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 

pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 
II – O encaminhamento, por meio eletrônico, de informação à PFDC, sobre a instauração deste Inquérito Civil Público, com cópia 

desta portaria, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, solicitando a respectiva publicação; 
III-  A solicitação de desarquivamento de processos que tenham tramitado pela Justiça Federal acerca dos fatos narrados na 

representação; 
IV- A realização de reunião e oitivas com pessoas que possam contribuir para a reconstrução da história, a serem agendadas pela 

assessoria. 
 

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2503| 
PORTARIA Nº 18, DE 20 DE MAIO 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000165/2014-41, visando apurar a 
discrepância e ausência de critérios na designação de recursos de compensação ambiental de Angra III; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000165/2014-41, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar a discrepância e ausência de critérios na designação 
de recursos de compensação ambiental de Angra III”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2520| 
PORTARIA Nº 19, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000167/2013-50, visando apurar 
possível construção de condomínio sem a devida licença ambiental no Frade, em Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 
nº1.30.014.000167/2013-50, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar possível construção de condomínio sem a devida 
licença ambiental no Frade, em Angra dos Reis”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
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-RJ - 2500| 

PORTARIA Nº 21, DE 20 DE MAIO 2015 
 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000041/2014-66, visando apurar 
eventual poluição do solo por disposição inadequada de resíduo perigoso em Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000041/2014-66, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar eventual poluição do solo por disposição 
inadequada de resíduo perigoso em Angra dos Reis”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2438| 
PORTARIA Nº 32, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
(Etiqueta PRM-AGR-RJ-00002436/2015) 
 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000245/2014-05, que tem como objeto 
aferir cumprimento pelo programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), dos critérios de transparência previstos no item 2.4 da Portaria 595, de 18/12/13; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº 

1.30.014.000245/2014-05, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “Aferir cumprimento pelo programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV), dos critérios de transparência previstos no item 2.4 da Portaria 595, de 18/12/13”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

FELIPE A. BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2440| 
PORTARIA Nº 34, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
(Etiqueta PRM-AGR-RJ-00002439/2015) 
 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000234/2014-17, que tem como objeto 
apurar irregularidades na rede municipal de saúde tendo em vista dificuldades de obtenção de receituário médico. Representação do Sr. Leandro Lichote 
Alves; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

 
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 o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000234/2014-17, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “Apurar irregularidades na rede municipal de saúde tendo em vista 
dificuldades de obtenção de receituário médico. Representação do Sr. Leandro Lichote Alves”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

FELIPE A. BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2445| 
PORTARIA Nº 35, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, 

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

 
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000026/2014-18, 

instaurado para apurar a construção de diques em curso d'água, no local denominado praia de itaguaçu, por parte da Prefeitura de Angra dos Reis; 
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 

e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº 

1.30.014.000026/2014-18, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar a construção de diques em curso d'água, no local denominado 
praia de itaguaçu, por parte da Prefeitura de Angra dos Reis”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, basta os registros necessários no sistema Único (solicitação de publicação). 
 

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2454| 
PORTARIA Nº 36, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, 

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

 
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000012/2014-02, 

instaurado para acompanhar a revisão do plano de manejo da Apa Cairuçu; 
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 

e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº 

1.30.014.000012/2014-02, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “acompanhar a revisão do plano de manejo da Apa Cairuçu”. 
Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, basta os registros necessários no sistema Único (solicitação de publicação). 
 

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2499| 
PORTARIA Nº 37, DE 21 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000161/2014-63, visando aferir a 
necessidade de serem adotadas medidas voltadas à dissolução da empresa Castro Indústria e Comércio de Pescados Ltda (CNPJ nº 31.980.576/0001-96), 
principalmente diante das inúmeras autuações sofridas em razão da prática de ilícitos ambientais; 

 
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 incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000161/2014-63, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando aferir a necessidade de serem adotadas medidas voltadas 
à dissolução da empresa Castro Indústria e Comércio de Pescados Ltda (CNPJ nº 31.980.576/0001-96), principalmente diante das inúmeras autuações 
sofridas em razão da prática de ilícitos ambientais”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2498| 
PORTARIA Nº 38, DE 21 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000175/2014-87, visando apurar 
eventuais fraudes no cadastramento de benefício do Programa Bolsa Família na esfera da Secretaria de Ação Social de Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000175/2014-87, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “visando apurar eventuais fraudes no cadastramento de benefício 
do Programa Bolsa Família na esfera da Secretaria de Ação Social de Angra dos Reis.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2497| 
PORTARIA Nº 39, DE 21 DE MAIO 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000162/2013-27, visando apurar 
notícia de falta de merenda nos colégios municipais de Angra dos Reis nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2011; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000162/2013-27, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar notícia de falta de merenda nos colégios municipais 
de Angra dos Reis nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2011.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2491| 
PORTARIA Nº 40, DE 21 DE MAIO 2015 

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

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000292/2013-60, visando apurar 
possível prática de ilícito praticado no Município de Mangaratiba, tocante ao Programa Minha Casa Minha Vida; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000292/2013-60, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar possível prática de ilícito praticado no Município 
de Mangaratiba, tocante ao Programa Minha Casa Minha Vida.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2490| 
PORTARIA Nº 41, DE 21 DE MAIO 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000080/2014-63, visando apurar 
ausência de projeto de implantação do sistema de tratamento de efluentes sanitários por parte de Condomínio, em Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000080/2014-63, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar ausência de projeto de implantação do sistema de 
tratamento de efluentes sanitários por parte de Condomínio, em Angra dos Reis.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2487| 
PORTARIA Nº 43, DE 21 DE MAIO 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000063/2014-26, visando apurar 
notícia de desmatamento e loteamento na Rodovia Governador Mario Covas, na altura do bairro Caieira, em Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 

nº1.30.014.000063/2014-26, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar notícia de desmatamento e loteamento na Rodovia 
Governador Mario Covas, na altura do bairro Caieira, em Angra dos Reis.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2494| 
PORTARIA Nº 46, DE 21 DE MAIO 2015 

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº1.30.014.000179/2014-65, visando apurar possível prática 
construção irregular de pier/deck na Praia dos Tenórios, Ilha da Gipóia, Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Notícia de Fato nº1.30.014.000179/2014-

65, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar possível prática construção irregular de pier/deck na Praia dos Tenórios, Ilha da 
Gipóia, Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2506| 
PORTARIA Nº 48, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, 

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

CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº. 1.30.014.000197/2014-47, 
instaurado para apurar omissão do IPHAN para evitar a deterioração de bens tombados em Paraty/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

   
  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 
RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº. 

1.30.014.000197/2014-47, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar omissão do IPHAN para evitar a deterioração de bens 
tombados em Paraty/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, basta os registros necessários no sistema Único (solicitação de publicação). 
 

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3256| 
PORTARIA Nº 48, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório 1.30.001.001718/2014-22 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República Rodrigo Timoteo da Costa e Silva, no exercício das atribuições 
constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 

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

CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, consoante o art. 129, inc. III, da Constituição da República e art. 1º, inc. I, 
da Lei nº 7.347/85; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório foi instaurado com o propósito de apurar possíveis atos de improbidade 
administrativa cometidos por servidores do INSS, fatos estes apurados no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar 35301.004041/2009-10; 

CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto no art. 4º, § 1º c/c § 4º da Resolução CSMPF nº 87/2010 e a necessidade de 
complementar as investigações referentes ao propósito acima descrito;  

RESOLVE o Procurador da República que a presente subscreve, oficiante na Procuradoria da República no Município de Volta 
Redonda, converter o procedimento ministerial em epígrafe em inquérito civil público, com o objetivo de complementar as investigações atinentes ao 
assunto acima descrito.   

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

no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 
- seja encaminhada, por meio eletrônico, informação ao órgão superior de revisão, sobre a conversão do presente procedimento 

preparatório em Inquérito Civil Público, com cópia desta portaria, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, solicitando a respectiva publicação; 

Cumpra-se. 
 

RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA  
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-RJ - 2511| 

PORTARIA Nº 51, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

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

CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº. 1.30.014.000308/2013-34, 
instaurado para Apurar denúncia de continuidade de obras embargadas na ilha do Cavaco  em Angra dos Reis/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

  CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº. 
1.30.014.000308/2013-34, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “Apurar denúncia de continuidade de obras embargadas na ilha do 
Cavaco  em Angra dos Reis/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, basta os registros necessários no sistema Único (solicitação de publicação). 
 

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2528| 
PORTARIA Nº 56, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000250/2013-29, visando apurar 
responsabilidade pela construção de residência unifamiliar em área de preservação permanente, na localidade da Gamboa do Bracuhy, Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 
nº1.30.014.000250/2013-29, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando apurar responsabilidade pela construção de residência 
unifamiliar em área de preservação permanente, na localidade da Gamboa do Bracuhy, Angra dos Reis.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2531| 
PORTARIA Nº 57, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria a Notícia de Fato nº1.30.014.000036/2015-34, visando fiscalizar o cumprimento 
das Leis nº 131/2009 (Portal da Transparência) e nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) por parte do Município de Mangaratiba/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Notícia de Fato nº1.30.014.000036/2015-
34, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “fiscalizar o cumprimento das Leis nº 131/2009 (Portal da Transparência) e nº 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação) por parte do Município de Mangaratiba/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2534| 
PORTARIA Nº 59, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório nº1.30.014.000148/2013-23, visando apurar 
possível ilegalidade no Contrato 070/2002, do Município de Paraty, que tem por objeto a construção do Centro de Informações Turísticas e Portão de 
Paraty; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório 
nº1.30.014.000148/2013-23, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “visando apurar possível ilegalidade no Contrato 070/2002, do 
Município de Paraty, que tem por objeto a construção do Centro de Informações Turísticas e Portão de Paraty.” 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único.  
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2539| 
PORTARIA Nº 60, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000268/2013-21, visando apurar se as 
embarcações que realizam o transporte de pessoas do condomínio Laranjeiras à Praia do Sono – Trindade- possuem autorização da Marinha do Brasil 
para realizar transporte de pessoas;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000268/2013-21, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar se as embarcações que realizam o transporte de pessoas do 
condomínio Laranjeiras à Praia do Sono – Trindade- possuem autorização da Marinha do Brasil para realizar transporte de pessoas”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2545| 
PORTARIA Nº 61, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, 

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

CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº. 1.30.014.000225/2014-26, 
instaurado para apurar as condições de acessibilidade do curso de Biologia do CEDERJ, Polo de Angra dos Reis, para alunos com deficiência auditiva; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº. 
1.30.014.000225/2014-26, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 1ª CCR, para “apurar omissão do IPHAN para evitar a deterioração de bens 
tombados em Paraty/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, e proceda-se aos registros necessários no sistema Único. 
 

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2546| 
PORTARIA Nº 62, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000296/2013-48, visando apurar risco 
de desabamento de imóvel do município de Paraty, tombado pelo Patrimônio Histórico da União, que estaria em ruínas;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  
 

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 Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000296/2013-48, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar risco de desabamento de imóvel do município de Paraty, 
tombado pelo Patrimônio Histórico da União, que estaria em ruínas”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2551| 
PORTARIA Nº 63, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000260/2013-64, visando apurar 
responsabilidade por suposta construção irregular em solo não edificante (areia da Praia do Jardim), constatada em vistoria no dia 13/11/2009;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000260/2013-64, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar responsabilidade por suposta construção irregular em solo 
não edificante (areia da Praia do Jardim), constatada em vistoria no dia 13/11/2009”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2557| 
PORTARIA Nº 64, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000302/2013-67, visando apurar 
eventual prática de crime ambiental pela realização de aterro em mangue nas proximidades da Praia da Itinga, condomínio Maruin, no bairro Bracuí, 
Angra dos Reis/RJ;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000302/2013-67, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar eventual prática de crime ambiental pela realização de aterro 
em mangue nas proximidades da Praia da Itinga, condomínio Maruin, no bairro Bracuí, Angra dos Reis/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2562| 
PORTARIA Nº 65, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000248/2013-50, visando apurar 
possível instalação de atividade de maricultura próxima à Ilha Comprida, na Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis, sem licença ambiental;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000248/2013-50, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar possível instalação de atividade de maricultura próxima à 
Ilha Comprida, na Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis, sem licença ambiental”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
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-RJ - 2574| 

PORTARIA Nº 67, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

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

CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, da Notícia de Fato nº. 1.30.014.000233/2014-72, instaurada para 
apurar a regularidade do funcionamento do Mercado Comunitário Caiçara de Trindade, em Paraty/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o Procedimento Preparatório nº. 
1.30.014.000233/2014-72, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar a regularidade do funcionamento do Mercado Comunitário 
Caiçara de Trindade (Paraty/RJ)”. 

Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 
presente Inquérito Civil Público, basta os registros necessários no sistema Único. 

 

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2569| 
PORTARIA Nº 68, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000299/2013-81, visando verificar 
fiscalização a cargo do IBAMA, bem como coleta de material próximo às Unidades I e II da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA);  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000299/2013-81, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “verificar fiscalização a cargo do IBAMA, bem como coleta de 
material próximo às Unidades I e II da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA)”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2582| 
PORTARIA Nº 70, DE 21 DE MAIO 2015 

 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000203/2014-66, visando apurar 
eventual restrição de livre acesso a população de frequentar praia que circunda o Colégio Naval (enseada Batista Neves), bem como praia que circunda 
o Clube Coqueiro (clube militar, igualmente localizado à enseada supramencionada), sediado à Avenida Marquês de Leão s/nº, Colégio Naval, Angra 
dos Reis/RJ;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 
e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

    CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000203/2013-66, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar eventual restrição de livre acesso a população de frequentar 
praia que circunda o Colégio Naval (enseada Batista Neves), bem como praia que circunda o Clube Coqueiro (clube militar, igualmente localizado à 
enseada supramencionada), sediado à Avenida Marquês de Leão s/nº, Colégio Naval, Angra dos Reis/RJ”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 
 

MONIQUE CHEKER 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36144| 
PORTARIA Nº 217, DE 18 DE MAIO 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, III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “c”; III, “e”; 6o, VII, “a”, “d”, 
e XIV, “c”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, 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 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 prosseguimento das investigações encetadas no procedimento preparatório n.º n.º 
1.30.001.004241/2014-37, 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar a possível 
existência de irregularidade na liberação das quotas do PIS/PASEP para os portadores de cegueira monocular ou total, determinando a realização das 
seguintes diligências: 

1) expeça-se ofício à CEF, solicitando informações acerca da representação; 
2) Remeta-se cópia desta Portaria ao NAOP, 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; 
3) À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários; 
4) Adote-se a seguinte ementa: 
“CIDADÃO – LIBERAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP PARA PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR OU TOTAL – 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DOENÇA GRAVE – DECISÕES JUDICIAIS – RIO DE JANEIRO“ 
5) À DIVICE, pelo prazo de 30 dias ou até a vinda da resposta.  
 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVIEIRA 
Procuradora da República  

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35808| 
PORTARIA Nº 259, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002359/2014-21, que visa apurar a conduta de servidores da 

Receita Federal do Brasil que supostamente facilitariam a importação irregular de produtos pelo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1) Autue-se a presente Portaria, com a seguinte ementa: NCC – Possível prática de crime contra administração noticiado no Processo 

Administrativo Disciplinar 10768.002312/2013-62. 
  
2) Comunique-se a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o envio de cópia da 

presente para fins de publicação; 
 

GABRIELA RODRIGUES FIGUEIREDO PEREIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35482| 
PORTARIA Nº 260, DE  20 DE MAIO 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, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar possíveis irregularidades na exigência de experiência profissional 

para cargos de nível fundamental e médio do concurso do Instituto Federal Fluminense, edital nº 05/2014; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Administro nº 

1.30.001.000839/2014-57. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham 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. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35501| 
PORTARIA Nº 261, DE 20 DE MAIO 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, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar supostas irregularidades quanto os critérios de seleção dos 
aprovados e possível falta de transparência no processo seletivo para tutor presencial do curso técnico de segurança do trabalho na modalidade de 
Educação a Distância pelo CEFET. 

 d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Administro nº 

1.30.001.003751/2014-97 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão – CCR em geral, 

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. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35593| 
PORTARIA Nº 262, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000318/2013-19 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea “h”; 
inciso III, alínea “b”, inciso V, alíneas “a” e “b”; no artigo 6o, inciso VII, inciso XIV, alínea “f”; e no artigo 7o, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 
e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 
as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea “a” da Lei Complementar nº 
75/93); 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias 
à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público e os serviços 
de relevância pública; 

CONSIDERANDO os elementos contidos no Procedimento Administrativo nº 1.30.001.000318/2013-19 instaurado para apurar 
notícia de suposto constrangimento ilegal por parte do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ dos médicos da rede 
pública de saúde do Município do Rio de Janeiro por não aderir ao movimento grevista instaurado pelo Sindicado dos Médicos do Rio de Janeiro, 
objetivando o não preenchimento das Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs); 

CONSIDERANDO que a Procuradora da República que subscreve a presente portaria é a atual titular do presente procedimento 
preparatório, em razão de reestruturação ocorrida na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, quando do advento da Portaria PRRJ nº 
578/2014, mas não foi quem formulou a promoção de arquivamento de fls. 103/105; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório retornou a esta Procuradoria da República para dar cumprimento à 
parte final do Enunciado nº 03 da C. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para que o Procurador da República oficiante 
exerça juízo de retratação em razão do recurso de fls. 108/113; 

CONSIDERANDO que esta é a primeira vez que a Procuradora da República que subscreve a presente portaria teve acesso aos 
presentes autos e que ainda não houve tempo hábil para apreciá-los;  

CONSIDERANDO que o prazo do presente procedimento preparatório encontra-se vencido, consoante art. 4º, § 1º da Resolução 
CSMPF nº 87, de 03/08/2006, com a redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06/04/2010, e, portanto, há necessidade de adequá-lo às referidas 
normas; 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de analisar os presentes autos para atender 
à Enunciado nº 03 da C. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e demais providências cabíveis. 

Destarte, determina ainda a adoção das seguintes providências: 
1) registrar a presente portaria; 
2) comunicar à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência e providências cabíveis, 

inclusive, quanto à publicação; 
3) formalizar a autuação desta Portaria como inquérito civil; 
Após, retornar os autos a este Gabinete. 
 

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35713| 
PORTARIA Nº 263, DE  21 DE MAIO 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: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
 b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar eventuais prejuízos no calendário de reposição das aulas em razão 

de greve no Colégio Pedro II – Campus Humaiatá; 
 d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Administro nº 

1.30.001.003442/2014-17. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão – CCR em geral, 

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. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35799| 
PORTARIA Nº 264, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000984/2014-38 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea “h”; 
inciso III, alínea “b” e “e”, inciso V, alíneas “a” e “b”; no artigo 6o, inciso VII, inciso XII, inciso XIV, alínea “f”; e no artigo 7o, inciso I, da Lei 
Complementar nº 75/93 e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, inclusive, pelo acesso universal e igualitário às ações 
e serviços de saúde para a sua promoção proteção e recuperação, consoante o previsto no art. 196 e seguintes da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 
as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea “a” da Lei Complementar nº 
75/93); 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias 
à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público, os serviços 
de relevância pública e o direito de acesso à saúde; 

CONSIDERANDO os elementos contidos no Procedimento Administrativo nº 1.30.001.000984/2014-38 instaurado para apurar a 
possibilidade/necessidade de incorporação no SUS dos medicamentos Fluticasona e Brometo de Tiotrópio para tratamento dos portadores da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a questão indicada, bem como 
a responsabilidade para a adoção das medidas para tanto. 

Destarte, determina ainda a adoção das seguintes providências: 
1) registrar a presente portaria; 
2) comunicar à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência e providências cabíveis, 

inclusive, quanto à publicação; 
3) formalizar a autuação desta Portaria como inquérito civil. 
Após, retornar para análise dos documentos de fls. 189/279. 
 

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35840| 
PORTARIA Nº 265, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001733/2014-71, que visa apurar suposta ilegalidade realizada 

pela Prefeitura de Itaguaí com os bens adquiridos através de recursos provenientes do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar e PRODESA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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1) Autue-se a presente Portaria, com a seguinte ementa: NCC – Notícia de irregularides na execução do PRONAF  (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e PRODESA (Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário) no município de 
Itaguaí – Análise. 

  
2) Comunique-se a conversão do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o envio de cópia da 

presente para fins de publicação. 
 

GABRIELA RODRIGUES FIGUEIREDO PEREIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36153| 
PORTARIA Nº 266, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório 1.27.000.001280/2014-88 
 

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 os elementos de informação obtidos no procedimento preparatório n.º 1.27.000.001280/2014-88, verificando-se 
a verossimilhança dos fatos; 

RESOLVE converter Procedimento Preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com escopo de apurar denúncia referente 
ao não cumprimento do direito de prioridade de deficientes e portadores de doenças graves pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, objeto da 
Recomendação n.º 30/2014/PRDC/PI. 

 
RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35774| 
RECOMENDAÇÃO DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Ref. Inquérito Civil nº 1.30.012.000714/2004-26 
 

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

I. CONSIDERANDO:  
I.1 que a regra estabelecida no art. 127, caput, da CR/88 define o Ministério Público como “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 
I.2 que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, estabelecidas no artigo 129, inciso II, da CR/88, analisado em cotejo 

com o artigo 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

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

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

II. CONSIDERANDO, especificamente, que: 
II.1 tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde desta Procuradoria da República o inquérito civil n° 1.30.012.000714/2004-26 

(DOC. 01) com o escopo de apurar notícias de descontos facultativos não autorizados nos contracheques de servidores públicos federais do Ministério 
da Saúde, efetivados por associações de servidores e outras entidades. 

II.2 o presente IC foi instaurado originariamente no ofício da tutela coletiva do Patrimônio Público e Social desta Procuradoria da 
República, ainda na vigência do Decreto 4.961/2004, e acompanhou toda a movimentação dos setores administrativos competentes para as alterações das 
regras de regência das consignações compulsórias e facultativas nas folhas de pagamento dos servidores públicos federais, restando, ao final, publicado 
no D.O.U. de 29 de fevereiro de 2008, o Decreto nº 6.386, editado com base em estudos desenvolvidos e na minuta apresentada pelo Grupo de Trabalho 
instituído pela Portaria nº 1.976, de 18 de outubro de 2007, para avaliar e propor soluções “que objetivem aprimorar o controle, a segurança e a integridade 
dos dados relativos à gestão do Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos do Poder Executivo Federal – SIAPE, nos aspectos relativos às 
consignações em folha de pagamento” (DOCs. 02 e 03). 

II.3 da leitura do referido Decreto, atualmente regulamentado pela Portaria Normativa SRH/MP nº 01, de 25 de fevereiro de 2010 
(DOC. 4), extrai-se, especificamente no que tange à modalidade de desconto consignado facultativo – foco do presente Inquérito Civil – que: 

“Art.4o São consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade: 
 (...) 
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V - contribuição em favor de fundação instituída com a finalidade de prestação de serviços a servidores públicos ou em favor de 
associação constituída exclusivamente por servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e que tenha por objeto social a representação ou prestação 
de serviços a seus membros; (Redação dada pelo Decreto nº 6.574, de 2008). 

(…) 
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V do caput, considerar-se-á associação constituída exclusivamente por servidores públicos 

as que também mantenham, em seus quadros, membros que sejam dependentes de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e as que possuam 
sócios a título honorífico, ainda que sem vínculo com o serviço público. (Incluído pelo Decreto nº 6.574, de 2008).  

Art.10. São requisitos exigidos para fins de cadastramento e recadastramento: 
I - de todas as entidades: 
a) estar regularmente constituída; 
b) possuir escrituração e registros contábeis conforme legislação específica; e 
c) possuir regularidade fiscal comprovada; 
II- das entidades referidas no inciso V do art. 4o: 
a) possuir autorização para funcionamento há pelo menos dois anos; e 
b) possuir e manter número mínimo de setecentos associados, ou número de associados equivalente a noventa por cento do total de 

servidores da categoria, carreira ou do quadro de pessoal que representam; 
b) possuir e manter número mínimo de quinhentos associados, ou número mínimo de associados equivalentes a oitenta por cento do 

total de servidores da categoria, carreira, quadro de pessoal ou base territorial ou geográfica que representam. (Redação dada pelo Decreto nº 6.574, de 
2008). 

Art.11. As entidades beneficiárias das consignações de que trata o art. 4o, exceto o consignatário daquela constante no inciso IV, 
deverão comprovar, periodicamente, na forma e prazos estabelecidos em portaria a ser expedida pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a manutenção do atendimento das condições exigidas neste Decreto, por intermédio do recadastramento anual, bem 
como apresentar quadro demonstrativo de bens e serviços oferecidos aos consignados para divulgação.  

Art.13. No caso de desconto indevido, o servidor deverá formalizar termo de ocorrência junto à unidade de recursos humanos a que 
esteja vinculado, no qual constará a sua identificação funcional e exposição sucinta dos fatos. 

§ 1o No caso de formalização do termo de ocorrência de que trata o caput, a respectiva unidade de recursos humanos deverá notificar 
o consignatário em até cinco dias para comprovar a regularidade do desconto, no prazo de três dias. 

§ 2o\Não ocorrendo a comprovação da regularidade do desconto, serão suspensas as consignações irregulares e instaurado processo 
administrativo para apuração dos fatos. 

§3o Instaurado o processo administrativo, de que trata o § 2o, o consignatário terá cinco dias para apresentação de defesa. 
§ 4o No curso do processo administrativo, a autoridade responsável pelo julgamento poderá suspender a consignação por meio de 

decisão devidamente motivada. 
Art.14. Os valores referentes a descontos considerados indevidos deverão ser integralmente ressarcidos ao prejudicado no prazo 

máximo de trinta dias contados da constatação da irregularidade, na forma pactuada entre o consignatário e o consignado. 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput implica desativação temporária do consignatário, nos termos do inciso IV 

do art. 18. 
Art.15. A consignação em folha de pagamento não implica co-responsabilidade dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta e indireta, cuja folha de pagamento seja processada peloSIAPE, por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo 
consignado junto ao consignatário.  

Art.17. Ocorrerá, ainda, a exclusão da consignação nas seguintes hipóteses: 
I - quando restar comprovada a irregularidade da operação, que implique vício insanável; e 
II - pela não utilização da rubrica pela entidade durante o período de seis meses ininterruptos. 
Art.18. Além da hipótese prevista no §2o do art. 12, ocorrerá a desativação temporária do consignatário:  
I - quando constatada irregularidade no cadastramento, recadastramento, ou em processamento de consignação; 
II - que deixar de prestar informações ou esclarecimentos nos prazos solicitados pela administração; 
III - que deixar de apresentar o comprovante do recolhimento dos custos de que trata o art. 6o; e 
IV - que deixar de efetuar o ressarcimento ao consignado nos termos previstos no art. 14. 
Parágrafo único. A desativação temporária permanecerá até a regularização da situação infracional do consignatário, observada a 

hipótese prevista no inciso V do art. 19. 
Art.19. Ocorrerá o descredenciamento do consignatário quando:  
I - ceder a terceiros, a qualquer título, rubricas de consignação; 
II - permitir que terceiros procedam a consignações no SIAPE; 
III - utilizar rubricas para descontos não previstas no art. 4o; 
IV - reincidir em práticas que impliquem sua desativação temporária; e 
V - não regularizar em seis meses a situação que ensejou sua desativação temporária. 
Art.20. Ocorrerá a inabilitação permanente do consignatário nas hipóteses de: 
I- reincidência em práticas que impliquem seu descredenciamento; 
II- comprovada prática de ato lesivo ao servidor ou à administração, mediante fraude, simulação, ou dolo; e  
III- prática de taxas de juros e encargos diversos dos informados à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão em atendimento à exigência do art. 12, na concessão de empréstimo pessoal. 
Art.21. O consignado ficará impedido, pelo período de até sessenta meses, de incluir novas consignações em seu contracheque quando 

constatado, em processo administrativo, prática de irregularidade, fraude, simulação ou dolo relativo ao sistema de consignações. 
Art.22. A competência para instauração de processo administrativo para cumprimento do disposto nos arts. 16 a 21 será definida em 

ato do Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assegurando-se a ampla defesa e o devido processo legal.” 
(sem destaques sublinhados na fonte).  

II.4 questionada a Chefia do Serviço de Pessoal Inativo do Ministério da Saúde sobre o tema, foi informado que a base legal de 
descontos em contracheque é o Decreto nº 6.386/2008, acima reproduzido em parte, e que estes descontos são realizados via “online”, sob 
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responsabilidade da empresa contratante, e sem gerenciamento por parte deste órgão, o qual não tem qualquer conhecimento prévio acerca do contrato 
do servidor com a empresa. Não obstante, entendia não haver como proceder ao desconto sem autorização do servidor. Por fim, acrescentou que o decreto 
supracitado não cria a obrigatoriedade de a empresa apresentar a Administração previamente o contrato firmado com servidor” (Ofício SEPAI nº 456/2010 
- DOC.05). 

II.5 novamente instado pelo Ministério Público Federal a se manifestar sobre pontos específicos, o Serviço de Pessoal Inativo do 
Ministério da Saúde ratificou as informações antes apresentadas e informou, em complementação, que: a) o embasamento legal para as consignações é o 
Decreto nº 6.386/2008, alterado pelo Decreto n 6.574/2008; b) o órgão responsável por gerir o sistema de consignações é a Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; c) os consignatários devem se cadastrar e recadastrar anualmente, conforme exigências 
disciplinadas em ato desta Secretaria; d) o art. 10 do referido decreto, somado à Portaria Normativa nº 01/2010, trazem os requisitos exigidos para fins 
de cadastramento e recadastramento; e) de acordo com o art. 11 da portaria os comandos de consignação serão efetivados diretamente pelos 
consignatários, por intermédio do SIAPEnet, mediante autorização expressa do consignado; f) os consignatários devem fornecer cópia do contrato, 
convênio ou comprovação de adesão em 30 dias quando solicitado pelo órgão e entidade responsável (art. 11, §1º da portaria); f) no caso de desconto 
indevido, o servidor deve formalizar termo de ocorrência junto à unidade de recursos humanos, que notificará, em até 5 dias, o consignatário para 
comprovar regularidade em 3 dias e, não sendo comprovada, serão suspensas as consignações (art. 13 do Decreto nº 6.386/2008); g) que o Serviço de 
Pessoal Inativo, após receber o termo de ocorrência, encaminha ofício às consignatárias e, caso esta apresente cópia do contrato, não pode cancelar a 
consignação, devendo o servidor recorrer na própria associação e, caso não haja resposta no prazo de 30 dias, esta informação é repassada à Coordenadoria 
Geral de RH do Ministério da Saúde, que por sua vez repassa ao Ministério do Planejamento, para adoção das providências cabíveis. Em anexo, foi 
enviada relação de consignatárias cadastradas no SIAPEnet e uma lista de reclamações, que totalizavam 1.105 ocorrências (Ofício MS/NERJ/SEPAI nº 
1604/2010 – DOC. 06). 

II.6 questionado o Núcleo do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro – NERJ/MS sobre os descontos consignados em folha sem a 
autorização do servidor, foi informado que o Decreto 6.386/2008 estabelece o procedimento administrativo a ser provocado pelo servidor, mediante 
termo de ocorrência, nas hipóteses de desconto indevido. Quanto ao ressarcimento dos valores, esclareceu que a própria entidade é responsável pela 
devolução (Ofício SECSI/DIGEP/NERJ/MS nº 1012/2011 – DOC. 07). 

II.7 a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG, instada a se manifestar sobre o 
sistema adotado para os descontos facultativos online pelas entidades, também esclareceu que a inclusão dos descontos no SIAPE dependia, em tese, de 
autorização expressa do servidor. Caso o servidor constatasse desconto indevido, deveria efetuar termo de ocorrência junto ao RH de sua unidade, nos 
termos do Decreto 6.386/2008 (Ofício nº 289/ACONSIG/DASIS/SRH/MP – DOC.08).  

II.8 a partir das informações reunidas no Inquérito Civil, pode-se afirmar que a modificação do mecanismo de consignação de 
descontos em folha de pagamento foi impulsionada pelo resultado da análise técnica do Grupo de Trabalho para tanto instituído, passando, a partir da 
publicação do Decreto nº 6.386/2008, a valer a regra de consignação direta executada no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – 
SIAPE pelas entidades regularmente cadastradas pela Secretaria de Recursos Humanos no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

II.9 como visto, restou estabelecida a possibilidade de controle a posteriori da regularidade da consignação, vale dizer, uma vez 
constatada a incidência de descontos indevidos no contracheque, pode o servidor consignado acionar o órgão administrativo competente, mediante a 
formalização de termo de ocorrência, para iniciar o processo de apuração. Somente então serão verificados os elementos autorizadores da consignação 
em folha de pagamento, podendo dar ensejo à suspensão e/ou ao cancelamento dos descontos indevidos. A devolução dos valores indevidamente 
descontados está a cargo das entidades consignatárias. 

II.10 não obstante fundada em prévia análise técnica, a consignação facultativa inserida na folha de pagamento na forma prevista no 
Decreto nº 6.386/2008 acabou por estabelecer a possibilidade de efetivação de descontos sem a necessidade da prévia comprovação da concordância do 
servidor consignado. O instrumento estabelecido para o controle das indevidas consignações não tem se mostrado eficaz e célere o bastante no combate 
aos descontos indevidos, em detrimento dos interesses dos servidores públicos federais do Ministério da Saúde. Vejamos.   

III. CONSIDERANDO, especificamente no que se refere à necessidade de prévia autorização do desconto em folha pelo servidor, 
que 

III.1 dispõe o artigo 5º, inciso XX, da Constituição da República de 1988 que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado".  

III.2 dispõe o artigo 45 da Lei nº 8.112/90, que “salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 
remuneração ou provento”, facultando a incidência de consignações em folha de pagamento a favor de terceiros “mediante autorização do servidor”. 

III.3 de fato, as consignações em favor de associações são classificadas como “facultativas” e, por isso, incidentes sobre a 
remuneração, subsídio ou provento tão somente mediante a manifestação de vontade prévia e formal do servidor associado. 

III.4 constam dos autos do Inquérito Civil diversas representações contendo notícias de descontos indevidos, porquanto efetivados 
sem a prévia autorização do servidor consignado por diversas associações e entidades representativas de classe (DOC. 09). 

III.5 como registrado em algumas representações, por serem os descontos de pequeno valor muitas vezes passavam desapercebidos 
pelos consignados – o que, por certo, não os tornam válidos, tampouco induzem a autorização ou concordância do servidor. 

III.6 questionado o órgão administrativo especificamente sobre a situação das associações referidas nas representações, restou 
informado que diversas instituições consignatárias estavam com os respectivos cadastros desativados, de forma permanente  ou temporária, dentre as 
quais GRENASPS, ASPAM, ASEAP, ASABRÁS, ASBRASEP, ASSINSP/RJ, ANASFEN e ASFB (DOC. 08; Ofício nº 575/2013/SEGEP/MP - DOC. 
10 e Ofício nº 334/2014/SEGEP/MP - DOC.11). 

III.7 não obstante, foi formalizada notícia de descontos consignados não autorizados pelo servidor, efetivados, ao que parece, por 
associações desativadas (DOC. 12). 

III.8. outrossim, foi acostada aos autos em data recente, nova representação de funcionário público do Ministério da Saúde noticiando 
descontos consignados indevidos de empresa seguradora, sem a prévia e devida autorização (DOC. 13).   

IV. CONSIDERANDO que a Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno, já 
se debruçou sobre o tema nos Relatórios de Auditoria nº 251704/2010 e 201215161/2012, nos quais foram lançadas recomendações dirigidas à Secretaria 
de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento e Gestão sobre os seguintes pontos (DOC.14): 

IV.1 há recomendações da CGU, lançadas nos trabalhos de auditoria e monitoramento acima referidos, dirigidas especificamente ao 
cadastramento/recadastramento das associações consignatárias. Em atendimento à recomendação, foi editada a Portaria Normativa SRH/MP nº 1, de 15 
de abril de 2011, que estabelece critérios para a efetivação do instrumento de convênio que confere às instituições a faculdade de operar consignações 
em folha de pagamento processada pelo SIAPE e os procedimentos para o recadastramento das instituições consignatárias (artigos 1º e 2º da Portaria). 
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IV.2 o órgão de controle interno não descuidou da necessidade de se criar mecanismos verificação da efetiva autorização do desconto 
pelos servidores, nos termos da Informação 1.1.1.14 do Relatório de Monitoramento 201215161/2012: 

“1.1.1.14 INFORMAÇÃO 
Avaliação das recomendações relacionadas à funcionalidade que garanta que a consignação ocorreu após autorização do consignado  
As recomendações 001 e 002 do item 1.1.1.14 do Relatório de Auditoria nº 251704 preconizam a priorização do desenvolvimento de 

uma função em sistema relativa às consignações em folha de pagamento, como segue: 
- Recomendação 1.1.1.14/001: Recomendamos que, independentemente da prorrogação ou não do Acordo de Cooperação Técnica, 

seja priorizado o desenvolvimento da funcionalidade referente à garantia, via sistema, de que a consignação somente será efetuada mediante autorização 
do consignado, conforme determina o parágrafo único do art. 45 da Lei 8.112, de 11/12/1990. 

- Recomendação 1.1.1.14/002: Recomendamos que, uma vez desenvolvida a funcionalidade citada na recomendação 1, seja elaborada 
rotina para que se garanta que os contratos firmados para as consignações já existentes e ainda vigentes tenham ocorrido com a autorização do consignado. 

Estas recomendações guardam sintonia com o que rezam item 1.5.1.2, do Acórdão TCU 377/2010 - P, transcrito a seguir: 
“1.5.1.reiterar determinação à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com fundamento 

no art. 43 da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250 do Regimento Interno do TCU, para que: 
(...) 
1.5.1.2.aperfeiçoe o sistema de modo que a autorização do consignado seja registrada no Siape antes da efetivação da consignação, 

de acordo com o Artigo 45 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;”   
IV.3 não obstante as notícias sobre as medidas administrativas em desenvolvimento para a melhoria do controle e do monitoramento 

das consignações, as recomendações foram, então, consideradas não cumpridas pela CGU: “Diante o exposto, consideramos as recomendações 
1.1.1.14/001 e 002 ainda pendentes de atendimento, de modo que, aguardaremos a finalização das melhorias em curso” (fls. 18/20 do relatório de 
monitoramento referido – DOC. 13).  

IV.4 registre-se que não se pode alegar que o Decreto nº 6.386/2008 não cria a obrigatoriedade de a entidade consignatária apresentar 
a Administração previamente o contrato firmado com o servido, porquanto a obrigatoriedade de prévia autorização decorre de lei (art. 45 da Lei 8.112/90).  

V. CONSIDERANDO que, por vezes, as interrupções dos descontos e a devolução dos valores indevidamente retidos são decididos 
no âmbito do Poder Judiciário. Sobre o tema, com base no magistério jurisprudencial em demandas individuais, temos visto que:  

V.1 a União é parte legítima na ação em que se debate a validade dos descontos em folha dos servidores públicos, firme no 
convencimento de que há responsabilidade da União pela inclusão e pela fiscalização de tais débitos, além de caber à União o pagamento das 
remunerações. 

V.2 o convencimento do magistrado pelo dever de restituição dos valores indevidamente debitados se forma a partir da verificação 
pontual da inexistência de prova da autorização do servidor para o desconto facultativo consignado na folha de pagamento. Com efeito, afirma-se que a 
ausência de prova do consentimento do desconto caracteriza falha na prestação do serviço com consequente prejuízo concreto ao consignado, privando-
o indevidamente da totalidade de sua renda mensal, necessária ao seu sustento. Restando configurada, pois, a má prestação do serviço público e a violação 
ao princípio constitucional da eficiência do serviço público (artigo 37, caput, CRFB). (CNJ 0006203-28.2008.4.02.5101) 

V.3 nesse sentido: 
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - DESCONTOS EM FOLHA EM FAVOR DA AFSPAI - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - 

UNIÃO - DEVER DE FISCALIZAR - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RESSARCIMENTO EM DOBRO - DESCABIMENTO - 
RELAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO CONSUMERISTA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1-Trata-se de apelações cíveis da União e da AFSPAI, e de recurso adesivo da parte 
autora, objetivando a reforma da sentença que condenou as rés, solidariamente, na obrigação de restituir à autora os valores indevidamente descontados 
de seus contracheques a título de "AFSPAI- Mensalidade", observada a prescrição quinquenal, até a data em que a União cessou os descontos, bem como 
a proceder ao pagamento, a título de dano moral, do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- Em recurso adesivo, a autora requer seja elevada para 
60 (sessenta) salários mínimos a indenização por dano moral, o pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seus contracheques, bem 
como a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios. 3- A União e a AFSPAI alegam que são partes ilegítimas para a demanda, 
requerendo a improcedência dos pedidos formulados e a inversão do ônus da sucumbência. 4- O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido 
de que a União é parte legítima na ação em que se debate a validade dos descontos em folha dos servidores públicos, dada a sua responsabilidade pela 
inclusão de tais débitos e por ser ela quem efetua o pagamento das remunerações. 5- A Associação dos Funcionários Públicos Ativos e Inativos - AFSPAI 
possui legitimidade passiva ad causam para responder a demanda, eis que é a consignatária dos descontos, possuindo direta responsabilidade nas 
consignações feitas em seu favor. 6- A autora, funcionária pública aposentada do Ministério da Saúde sofreu descontos em seus contracheques a título 
de "AFSPAI-MENSALIDADE", os quais foram lançados em folha de pagamento sem a devida autorização, pois não foram juntados aos autos prova de 
que as consignações tiveram por base filiação ou adesão entre a autora e a entidade AFSPAI. 7- Diante da ausência de comprovação de que a autora 
autorizou os descontos das mensalidades em seus contracheques, mostra-se evidente que houve falha na prestação do serviço prestado, o que causou 
prejuízo concreto à autora, que se privou indevidamente da totalidade de sua renda mensal, necessária ao seu sustento, situação que ultrapassa os limites 
do mero dissabor ou aborrecimento do dia-a-dia, configurando a má prestação do serviço público e a violação ao princípio constitucional da eficiência 
do serviço público (artigo 37, caput, CRFB). 8- Indevida a restituição em dobro do montante descontado. Inaplicabilidade da regra do Código de Defesa 
do Consumidor, pois, em que pese efetivada a cobrança indevida de mensalidade para a Associação, a relação jurídica firmada entre as partes é de 
natureza administrativa e não consumerista. 9- No que se ao dano moral sofrido, impende manter o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), por entender como razoável, justa e compensatória a indenização fixada na sentença, cujo montante representa cerca do dobro do valor 
global atualizado das parcelas indevidamente descontadas. 10- No que tange aos honorários, reputo que a sua alteração, pelo Tribunal, é restrita às 
hipóteses em que a fixação de tal verba tenha implicado ofensa às normas processuais, especialmente as alíneas mencionadas nos §§ 3º e 4º do art. 20 do 
CPC, o que não ocorreu in casu. Dada a simplicidade do feito, é de manter-se o percentual em 5 % (cinco por cento) do valor da condenação, conforme 
estabelecido na sentença. 11- Apelações e recurso adesivo conhecidos e improvidos. Sentença confirmada. 

(AC 200851010062035, Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, TRF2 - SEXTA TURMA 
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::02/07/2014.) 

 “SERVIDOR. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. AUTORIZAÇÃO DOS 
DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO NEGATIVO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. Lide na qual o autor objetiva sustar os descontos 
efetuados em seu contracheque, a título de empréstimo em consignação, os quais reputa indevidos porque não os consentiu. A União é parte legítima 
para figurar no polo passivo na qualidade de agente responsável pela operacionalização das consignações facultativas. A consignação em pagamento 
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somente pode ser descontada em folha com expressa autorização do servidor, conforme disposto no parágrafo único do artigo 45 da Lei nº 8.112/90. Não 
há possibilidade de o autor provar fato negativo. Ademais, a própria União informa que determinou a suspensão dos descontos efetuados no contracheque 
do autor, com base no artigo 18 do Decreto nº 4.961/04. Honorários reduzidos. Apelação parcialmente provida.” (TRF2, 6ª T., AC 201051050002937, 
Rel. Des. Fed. Maria Alice Paim Lyard, E-DJF2R :28/03/2011, p. 394). (Grifei).  

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE 
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DEVER DE RESTUIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - Os descontos nos proventos dos 
servidores, mediante consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, somente poderá ser realizado quando houver anuência expressa do servidor 
público (artigo 45 da Lei nº 8.112/90). II -Agravo interno desprovido.” (TRF2, 8ª.TESP, APELRE 200551030015074, Rel. Juiz Fed. Convoc. Marcelo 
Pereira, E-DJF2R::12/04/2010, p.:196). (Grifei).  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
DESCONTOS INDEVIDOS. DECRETO Nº 4.961/2004, ART. 14.  DECRETO Nº 6.386/2008, ART. 15. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. 
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO NÃO CONFIGURADO. 

I - A legitimidade passiva da União Federal decorre das alegações veiculadas na petição inicial no sentido de que teria realizado 
descontos no contracheque do autor em favor das associações-rés, sem a necessária aquiescência do servidor público aposentado, conforme previsto no 
art. 14 do Decreto nº 4.961/2004 e no art. 15 do Decreto nº 6.386/2008, de forma que, em tese, configuraria a responsabilidade civil do Ente Federativo, 
de forma solidária, pelo pagamento de eventuais danos materiais e morais sofridos pelo autor. 

II - Deve ser reconhecida a responsabilidade das associações-rés e, de forma solidária, da União Federal pela restituição dos valores 
descontados do contracheque do autor, em desconformidade com o art. 14 do Decreto nº 4.961/2004 e com o art. 15 do Decreto nº 6.386/2008. 

III - Os valores eventualmente pagos administrativamente deverão ser compensados, para se evitar bis in idem, o que deverá ser 
apurado na fase de liquidação do julgado. 

IV - O erro é inerente à atividade administrativa, razão pela qual não deve a União indenizar por dano moral quando inexiste desvio 
de finalidade. 

V - Os juros moratórios incidem a contar da citação, de acordo com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do 
art. 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 

VI - Considerando-se que a condenação abrange descontos indevidos ocorridos anteriores à edição da Lei 11.960/09, a correção 
monetária deverá observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal até o advento da Lei 11.960/90, a partir de quando seguirá os critérios ali estabelecidos 
(STF, Reclamações nºs 17251, 16.745 e 17.281). 

VII - Mantida a sucumbência recíproca em relação à União Federal. 
VIII - Despesas processuais e verba de advogado, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem suportadas 

pelos demais réus. 
IX - Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e parcialmente providas. Apelação da parte autora conhecida e 

provida. 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional 

Federal da 2a Região, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação da União Federal e à remessa necessária e conhecer e dar provimento 
à apelação da parte autora, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado. 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2014. (data do julgamento). 
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA Desembargador Federal Relator (Nº CNJ: 0019998-67.2009.4.02.5101 REMETENTE: JUIZO 

FEDERAL DA 20A VARA-RJ ORIGEM: VIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO -  200951010199987). 
VI. Por todo o exposto, RESOLVE RECOMENDAR, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, ao 

SECRETÁRIO de GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SENHOR GENILDO LINS DE 
ALBUQUERQUE NETO, que: 

VI.1 adote as medidas administrativas pertinentes para melhorar a segurança, o monitoramento e o gerenciamento do processo de 
consignações facultativas em folha de pagamento, devendo aperfeiçoar o sistema de modo que a autorização do consignado seja registrada antes da 
efetivação da consignação, de acordo com o artigo 45 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

VI.2 assegure a possibilidade de imediata suspensão temporária da consignação a partir da notícia de desconto indevido formalizada 
pelo servidor com base no caput artigo 13 do Decreto nº 6386/2008, de forma a impedir a continuidade do desconto não reconhecido pelo servidor 
consignado e diminuir o prejuízo a ser ressarcido, caso comprovada, ao final, a consignação irregular. 

PRAZO: em 60 (sessenta) dias, contados do recebimento, na forma art. 6º, inciso XX, parte final, da LC n.º 75/93, deverá Vossa 
Senhoria informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro as providências adotadas em atendimento à presente recomendação ou 
apresentar cronograma para o seu cumprimento, sendo sua omissão entendida como negativa de cumprimento da recomendação. 

EFICÁCIA: A presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas pelo 
Ministério Público Federal e poderá implicar a adoção de todas as medidas judiciais cabíveis para assegurar o cumprimento das regras e princípios acima 
sustentados. 

 CIÊNCIA: Será encaminhada, para ciência, cópia da presente recomendação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal e à Controladoria-Geral da União. 

 
ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA  

Procuradora da República 
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: 
DOC. 01 - Portaria de Instauração do IC nº 1.30.012.000714/2004-26; 
DOC.02 - Portaria nº 1.976, de 18 de outubro de 2007; 
DOC.03 - Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008; 
DOC. 04 - Portaria Normativa SRH/MP nº 01, de 25 de fevereiro de 2010; 
DOC. 05 - Ofício SEPAI nº 456/2010; 
DOC. 06 - Ofício MS/NERJ/SEPAI nº 1604/2010; 
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DOC.07 - Ofício SECSI/DIGEP/NERJ/MS nº 1012/2011; 
DOC. 08 - Ofício nº 289/ACONSIG/DASIS/SRH/MP; 
DOC. 09 - representações de descontos indevidos; 
DOC. 10 -  Ofício nº 575/2013/SEGEP/MP; 
DOC. 11 -  Ofício nº 334/2014/SEGEP/MP; 
DOC. 12 - representação PR-RJ-00059718/2013; 
DOC. 13 - representação PR-RJ-00012845/2015; 
 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36190| 
RETIFICAÇÃO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref. Procedimento preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.000651/2015-90 
 

  Na RECOMENDAÇÃO Nº 04, DE 11 DE MAIO DE 2015, publicada na página 38 do Caderno Extrajudicial – Diário do Ministério 
Público Federal eletrônico DMPF-e nº 87/2015, no dia 14 de maio de 2015, onde se lê: 

 “(...) Vem por meio deste Recomendar ao Magnífico Reitor do Colégio Pedro II, sr. OSCAR HALAC, Campo de São Cristóvão, nº 
177, Rio de Janeiro, CEP: 20.921-903, que: 

 - promova a inclusão das pessoas com necessidades especiais no Colégio Pedro II, através da destinação de 02 (duas) quotas nos 
editais para ingresso na Instituição.” 

leia-se: 
 “(...) Vem por meio deste Recomendar ao Magnífico Reitor do Colégio Pedro II, sr. OSCAR HALAC, Campo de São Cristóvão, nº 

177, Rio de Janeiro, CEP: 20.921-903, que: 
 -  promova a inclusão das pessoas com necessidades especiais no Colégio Pedro II, através da destinação de cotas para os mesmos 

nos editais para ingresso na Instituição, já com previsão para o ano letivo de 2016.(...)” 
  
 

  ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2392| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil n° 1.30.020.000007/2007-83 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de relatório encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
contendo notícia de extração mineral irregular no Distrito de Suruí, no Município de Magé/RJ, exercida sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente. 

Em razão do DNPM ter informado que realizou várias vistorias que culminaram na lavratura de sete autos de paralisação, esgotando-
se os recursos administrativos que lhe cabiam (fls. 171/180), foi determinado à Seção Pericial da PRRJ a designação de analistas da área ambiental e 
antropológica para realização de diligência no local (fls. 188/189).  

Cabe ressaltar que após a extrapolação do prazo fixado e o acolhimento da solicitação de prorrogação da data para apresentação do 
trabalho até 26.08.2013 (fls. 198 e 202/203), foi determinado o retorno dos autos à Seção Pericial para realização da mesma, em despacho datado de 
25.04.2014 (fls. 258). Entretanto, até a presente data a perícia não foi realizada. 

Todavia, da análise dos autos verifica-se que a extração mineral irregular por parte da Cooperativa dos Extratores de Pedras de Suruí 
Ltda, CNPJ: 00.368.938/0001-69 foi constatada em diversos endereços, todos localizados no Distrito de Suruí, Município de Magé/RJ. 

Por oportuno, faz-se a seguir uma breve síntese das vistorias realizadas nos autos em epígrafe. 
1) Relatório de vistorias realizadas pelo DNPM em 11.10.2006 e 14.12.2006 (fls. 9/24): 
Dez coordenadas geográficas descrevem uma ou mais frentes clandestinas cada, sendo quatro pertencentes a uma área vinculada ao 

processo DNPM 890.371/88, em fase de disponibilidade de lavra, com candidatura ainda não analisada pelo DNPM, e uma em fase de autorização de 
pesquisa DNPM 890.394/06 em nome de Enésio Apolinário de Oliveira. Os outros cinco pontos referem-se a frentes de lavra livre de títulos outorgados 
pelo DNPM, sendo ilegais todas as frentes de lavra relatadas. Local: Estrada da Conceição, Suruí, Magé/RJ. 

Os técnicos da autarquia constataram a ocorrência de atividades de extração de substância mineral sem autorização legal na localidade, 
de responsabilidade dos senhores Ademir da Conceição Marins, Jair pereira, Antônio (vulgo “Português”), Alexandre e Israel Baptista Carvalho. 

2) Relatório de vistoria realizada pelo DNPM em 01.03.2007 (fls. 31/36): 
As frentes de lavra praticadas em poligonal de processo 890.371/88 estavam abandonadas, mas o sr. Jair Pereira foi apontado com 

responsável pela extração de paralelos no interior da poligonal do referido processo. Quatro autos de paralisação foram expedidos (fls. 37/40), sendo 3 
em áreas livres e um referente ao processo DNPM 890.371/88, localizado na Fazenda Conceição, distrito de Suruí, Magé/RJ (fl. 41). 

Na referida vistoria de fato foram identificados como responsáveis pela lavra clandestina de granito para paralelos na localidade em 
questão os senhores Alexandre Rosa da Silva, Israel Baptista Carvalho, Jair Pereira e Darciel Cândido Carvalho. 

3) Relatório de vistoria de fls. 71/78, realizada pelo DNPM em 21.08.2007: 
Foram autuados Ademir da Conceição Marins, Antônio Florencio G. Da Silva e Jarir Pereira (3 autos de paralisação, fls. 79/81). 
Outrossim, segundo o DNPM, para estimar o montante extraído clandestinamente é necessário realizar perícia especializada em 

topografia.  
4) Relato técnico da FEEMA DE 04.11.2008 (fls. 89/93): 
Informa que a empresária Granex possui processo de licenciamento FEEMA, cujas atividades são objeto da ACP nº 

2001.5114001242-0. Com relação às extrações clandestinas, também foram identificadas na vistoria de 04.10.2006, sendo que morador da área informou 
ser proveniente de mineração da Cooperativa de Extratores de Pedra de Suruí Ltda, que possui os processos de licenciamento: E-07/200105/97, E-
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07/202080/00 e E-07/203312/01, sendo constatado depósito de paralelos próximos ao acesso da Granex, que fica na Estrada da Conceição, Suruí, 
Magé/RJ. 

5) Relatório de vistoria FEEMA realizada em 14.05.2008 (fls. 118/119): 
A Cooperativa de Extratores de Pedra de Suruí Ltda. operava com Licença de Operação nº 133/97 – E-07/200105/97 – licença válida 

até 26/06/2002 e requerimento DNPM processo nº 890.337/96 de registro de licença nº 1128 granito, esgotado em dez/2007. A área de exploração da 
cooperativa foi interditada em maio de 2008 pela CECA e, segundo o relatório de vistoria, na ocasião da interdição foi constatado que a cooperativa não 
era mais responsável pela exploração.  

A atividade de extração e beneficiamento continua em operação, com vários matacões em processo de desmonte e corte de paralelos. 
A extração vem sendo realizada por cerca de 80 a 100 operários, sob a responsabilidade de do Sr. Gildásio Rodrigues e do Sr. Jair Rodrigues Pereira, 
antigos sócios da cooperativa. Endereço: Estrada do Encanamento, s/n, Covanca, Suruí, Magé/RJ.  

6) Relato técnico do INEA, criado em 02.09.2010 (fls. 143/144): 
Última documentação emitida para a Cooperativa no processo E-07/202080/00 foi a notificação que concedia prazo de 30 dias para 

apresentação de PRAD, mas a empresa não o apresentou, mesmo após dilação do prazo. Existe processo de LO E-07/200105/97 em nome da cooperativa 
para extração artesanal de pedras para confecção de paralelepípedos na Estrada do Encanamento, s/n, Covanca, Suruí, Magé/RJ. A área foi interditada 
pelo Secretário de Estado do Ambiente do Estado do RJ (SEA), por ato publicado no D.O. em 15.04.2008. 

7) Relatório de vistoria nº 549/2010 do INEA, realizado em conjunto com o Batalhão da Polícia Florestal no dia 18.11.2010 (fl. 153): 
Foi constatada em atividade a extração de pedras sob a responsabilidade da Cooperativa dos Extratores de Pedras de Suruí, que tem 

como responsável o Sr. Jair Pereira. Tendo em vista que a extração era realizada sem licença do INEA, foi emitido o auto de constatação nº 0013/SUPBG, 
além da notificação nº 01331/0001/2009 para paralisação imediata de toda atividade de extração. Endereço: Estrada da Covanca, s/n, Covanca, Suruí, 
Magé/RJ. 

Cabe ressaltar que o DNPM informou por meio do ofício nº 3796/2011/DNPM/RJ-DFAM de 28.12.2011 (fl. 171) que não havia em 
vigor títulos ou requerimento minerário em vigor em favor de Cooperativa dos Extratores de Pedras de Suruí Ltda, CNPJ: 00.368.938/0001-69, assim 
como não havia edital de disponibilidade associado aos processos inativos da referida cooperativa. 

Na oportunidade o DNPM informou ter realizado várias vistorias que culminaram na lavratura de sete autos de paralisação, esgotando-
se os recursos administrativos que lhe cabiam (fls. 171/180), o que ensejou o despacho que determinou à Seção Pericial da PRRJ a designação de analistas 
da área ambiental e antropológica para realização de diligência no local (fls. 188/189).  

8) Relatório técnico de vistoria realizada em 07.03.2012 pelo DRM-RJ por solicitação do MP/RJ no seguinte local: Rua João Torres 
Paiva, 1418, Suruí, Magé/RJ, “Sítio da Covanca” (fls. 198/223). 

Conforme relatado na vistoria, a Cooperativa de Extratores de pedras de Suruí Ltda. possuía Licença de Extração Mineral nº 001/95, 
emitida pelo Município de Magé e averbada em 06.12.1996 pelo DNPM com o processo DNPM 890.337/1996. O DRM-RJ emitiu o certificado de 
Registro Mineral em 06.05.1997, sendo que a cooperativa manteve-se em dia com o referido certificado até o ano de 2007. De acordo com a vistoria, 
infere-se que a atividade de matacões em Suruí se mantinha, embora no dia da vistoria não tenha sido detectada nenhuma atividade de extração. Segundo 
informado, o impacto ambiental produzido pela lavra é baixo devido às características do tipo de atividade, representada pela lavra artesanal com pouco 
ou nenhuma mecanização, executada por trabalho braçal na obtenção dos paralelepípedos e sem degradar grandes extensões de área. 

9) Relatório de vistoria realizada pelo DNPM em 14.03.2012 (fls. 228/229) : 
Concluiu que não há indícios de extração mineral recente em área anteriormente vinculada ao processo DNPM 890.431/01 em face 

de Cooperativa de Extratores de Pedras de Suruí. O portão de acesso à propriedade encontrava-se fechado com cadeado mas foi possível perceber que as 
vias usadas para transporte dentro da propriedade estavam cobertas por vegetação rasteira, indicando a inexistência de tráfego frequente. Uma das frentes 
pode ser avistada da rodovia, mas não foi observado indício de atividade recente no local.  

10) Relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé, realizada em 02.10.2012 na Estrada do Encanamento, 
s/n, Covanca, Suruí, Magé/RJ (fl. 244): 

 Constatou que no local já houve extração de substâncias minerais, mas no momento da vistoria não foi visto vestígio de rejeitos em 
grandes quantidades.  

11) Relato técnico do INEA de fl. 252: 
Relata que foi vistoriada área situada na Estrada Rio Teresópolis, km 18, Fazenda Caju, Suruí, Magé/RJ, correspondente a área de 

atividade da Pedreira Holcim Brasil SA. Não foi identificada qualquer atividade de extração mineral em desacordo com o processo nº 890.585/90 e 
respectiva licença ambiental LO nº FE 005770. (não tem referência com a s áreas anteriores nem com a cooperativa). 

12) Relato técnico nº 15.721 do INEA, criado em 11.11.2013 (fl. 273): 
A atividade possuía LO nº 375/2011, com validade até 19.10.2006 e não foi renovada. Localização da atividade: Rodovia BR 116, 

s/nº, Fazenda Cocotá, Suruí, Magé/RJ. Em 18.11.2010 houve vistoria em conjunto com a Superintendência da Baía de Guanabara - SUPBG (fls. 275), 
na qual foi constatada que a Cooperativa dos Extratores de Pedras de Suruí estava operando sem possuir cessão de direito minerário e licença ambiental, 
razão pela qual foi lavrado auto de constatação por operar sem licença ambiental e notificação para paralisação imediata das atividades. Em 02.02.2011 
a empresa envia ofício em resposta à notificação, afirmando que considerava a área recuperada, não havendo necessidade de apresentação de PRAD e 
que já havia vendido a mesma para terceiros. O INEA informa que a empresa será vistoriada novamente para verificação atual e notificada a apresentar 
medidas cabíveis, caso sejam necessárias.  

Diante do exposto, verifica-se que a extração mineral irregular por parte da Cooperativa dos Extratores de Pedras de Suruí Ltda, 
CNPJ: 00.368.938/0001-69 foi constatada em diversos endereços, todos localizados no Distrito de Suruí, Município de Magé/RJ a saber: (i) Estrada da 
Conceição, Suruí, Magé/RJ; (ii) Estrada do Encanamento, s/n, Covanca, Suruí, Magé/RJ; (iii) Estrada da Covanca, s/n, Covanca, Suruí, Magé/RJ; (iv) 
Rua João Torres Paiva, 1418, Suruí, Magé/RJ, “Sítio da Covanca”; (v) Rodovia BR 116, s/nº, Fazenda Cocotá, Suruí, Magé/RJ. 

Posto isso, prorrogue-se o prazo deste ICP por mais um ano, tendo em vista a necessidade de diligências complementares ao deslinde 
do feito. Registre-se. 

Determino ainda o retorno dos autos à seção pericial da PRRJ para a realização da perícia nos termos do despacho de fls. 188/189, 
observadas as várias localidades no Distrito de Suruí acima elencadas, devendo ainda encaminhar memorando contendo os analistas designados para o 
trabalho e cronograma com a data prevista para a realização da vistoria.  

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

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 93/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 21 de maio de 2015 Publicação: sexta-feira, 22 de maio de 2015 64 
 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2386| 

DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000249/2014-04 
 

Considerando a existência de diligências determinadas e  ainda pendentes no procedimento em epígrafe, prorrogo-o por mais 90 
(noventa) dias. Registrar. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2382| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000325/2012-10 
 

Considerando a existência de diligências determinadas e ainda pendentes no inquérito civil em epígrafe, prorrogo-o por mais 1 (um) 
ano. Registrar. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2384| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000336/2011-19 
 

Considerando a existência de diligências determinadas e ainda pendentes no inquérito civil em epígrafe, prorrogo-o por mais 1 (um) 
ano. Registrar. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36097| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.012.001044/2010-11. IC nº 448/2012 
 

Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil, prorrogo seu prazo 
de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 11409| 

PORTARIA Nº 86, DE 15 DE MAIO 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 19 a 21/05/2015, 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. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
Procurador-Chefe 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 11369| 
PORTARIA Nº 18, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129. ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n.75/93 e da Resolução- 
CSMPF n. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

a) considerando que tramita nesta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o Procedimento Preparatório n. 
1.28.000.001385/2014-08, cujo objeto consiste em apurar suposta omissão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Rio Grande do 
Norte – INCRA/RN, para averiguar possíveis irregularidades ocorridas no Assentamento Roseli Nunes, lote Fazenda Nova, no município de Ielmo 
Marinho/RN; 

b) considerando a necessidade de realização de diversas diligências necessárias ao deslinde e solução da questão; 
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RESOLVE instaurar Inquérito Civil destinado a apurar o fato relatado no item “a” desta portaria, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: 1ª) encaminhe-se os autos à SEEXTJ, para fins de registro e reautuação; 2ª) fica designado o (a) Técnico Administrativo (a) 
lotado (a) junto ao 4º Ofício para secretariar o presente inquérito. 

Por fim, publique-se a presente portaria no site da PR/RN, bem como no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, 
da Resolução-CSMPF n.; 87/06, encaminhando-se, para tanto, cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

Cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
Procuradora da República 

Titular do 4º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 11465| 
PORTARIA Nº 19, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129. ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n.75/93 e da Resolução- 
CSMPF n. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

a) considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório n. 1.28.000.001361/2014-41, instaurado 
para apurar supostas impropriedades na atuação da Empresa de Tecnologia da Informação da Previdência Social - DATAPREV, na medida em que não 
estaria agindo com transparência nas questões relativas à movimentação de seus empregados, entendido como sendo uma ampla divulgação das vagas 
em aberto para remanejamento, transferência e requisição interna de pessoal, bem como não estaria dando a devida publicidade àquelas que foram 
realizadas; 

b) considerando a necessidade de realização de diversas diligências necessárias ao deslinde e solução da questão; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil destinado a apurar o fato relatado no item “a” desta portaria, determinando sejam adotadas as 

seguintes providências: 1ª) encaminhe-se os autos à SEEXTJ, para fins de registro e reautuação; 2ª) fica designado o (a) Técnico Administrativo (a) 
lotado (a) junto ao 4º Ofício para secretariar o presente inquérito. 

Por fim, publique-se a presente portaria no site da PR/RN, bem como no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, 
da Resolução-CSMPF n.; 87/06, encaminhando-se, para tanto, cópia da presente portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

Cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
Procuradora da República 

Titular do 4º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 11385| 
PORTARIA Nº 32, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.000808/2015-45. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 329 
do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na redação 
que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

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 (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da República 
de 1988, 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 (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 
75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério Público a proteção 
do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º do 
art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), 
não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, deverá ser 
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.000808/2015-45, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de irregularidades relativamente ao fato de empresas que representam o mesmo grupo familiar possivelmente terem 
participado fraudulentamente do pregão eletrônico n. 38/2013, realizado pelo Comando da Aeronáutica no Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade no fato 
mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui mencionados. 
Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 

República. 
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Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte 
na rede mundial de computadores (internet). 

Designo os servidores vinculados ao 3º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretário, para fins de auxiliar 
na instrução do presente inquérito civil, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle 
do prazo de um ano de tramitação do inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência 
com expressa menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4067| 
PORTARIA Nº 36, DE 19 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 1.29.004.000942/2014-98, em INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar 

a regularidade da execução da obra de calçamento na Linha Alto Alegre, no município de Frederico Westphalen/RS, com aplicação dos recursos públicos 
federais repassados pelo Ministério do Turismo. 

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 - 27591| 
PORTARIA Nº 228, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013 

 
Instauração de Inquérito Civil 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (Artigo 
129, II e IX, da Constituição Federal), legais (art. 7º, I; 8º, I a IX, todos da Lei Complementar n. 75/93) e regulamentares (art. 4º, §1º, da Resolução 
CSMPF n. 87/2010) e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal recebeu o Ofício n. 2916/2012 – RD.01202.00067/2012 encaminhado pela 
Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística, o qual encaminha representação dos moradores do Jardim dos Servidores da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), reivindicando providências quanto à deficiência no fornecimento de água, saneamento básico, 
iluminação pública e pavimentação no local; 

CONSIDERANDO que a área ocupada pertence à UFRGS, que cedeu a alguns servidores que ocupam cargo de seguranças, na década 
de 1990, terreno para moradia com objetivo de evitar ocupações irregulares; 

CONSIDERANDO as informações prestadas pela Prefeitura do Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por 
meio do Ofício n° 0311/2013-GR (fl. 78/83) sobre a degradação do asfalto, a inexistência do passeio, a falta de pressão no abastecimento de água em 
algumas residências e a precariedade do sistema de esgoto sanitário; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão 
sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos órgãos da administração direta ou indireta (art. 129, II, CF c/c art. 39, II da LC 75/93), e promover 
o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública para proteção dos direitos constitucionais e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 6º, VII, a e d, da LC 75/93, c/c art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO que há necessidade de novas diligências investigatórias que serão equacionadas depois da análise da resposta 
solicitada pelo Ofício n. 5291/2013 à reitoria da UFRGS (fl.84), para bem instruir o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais, e que 
superado o prazo máximo estabelecido pela Resolução 87 do CSMPF para tramitação de procedimento administrativo antes da instauração de inquérito 
civil;  

Resolve instaurar inquérito civil tendo por objeto “apurar a conduta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) acerca 
do atendimento a condições básicas de habilidade no Jardim de Servidores da UFRGS”. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino que a Secretaria 
da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão providencie: 

a) o devido registro nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
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b) a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Sistema 
ÚNICO, bem como, em até dez dias, a comunicação àquele Órgão Superior desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria 
no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

Para instruir este inquérito, determino que a Secretaria desta PRDC aguarde o decurso do prazo de 20 dias de solicitação de 
informações à UFRGS, após retornem os autos para análise. 

 
JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR, 

Procurador da República Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 28325| 
PORTARIA Nº 251, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013 

 
Ref: Procedimento Administrativo nº 1.29.000.001878/2012-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (Artigo 
129, II e IX, da Constituição Federal), legais (art. 7º, I; 8º, I a IX, todos da Lei Complementar n. 75/93) e regulamentares (art. 4º, §1º, da Resolução 
CSMPF n. 87/2010) e, 

CONSIDERANDO que esta Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão recebeu o ofício circular n. 5108/2012/PFDC/MPF, 
oriundo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, informando que, no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho sobre Inclusão de Pessoas 
com Deficiência, atentou-se para a necessidade de avaliar a presença de estudantes com deficiência nas escolas regulares públicas no Estado e nos 
Municípios, bem como a forma como vem sendo atendidos em suas necessidades através de audiências públicas e demais diligências; 

CONSIDERANDO que existem inúmeros documentos internacionais, aos quais a União é signatária, apontando que pessoas com 
deficiência não podem ser excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência, devendo a escola regular ser inclusiva e capaz de dar 
educação para todos, direito garantido pela Constituição Federal em seus artigos 205 e 208;  

CONSIDERANDO que a Secretaria da PRDC logrou obter os estabelecimentos de ensino da rede federal existentes no Rio Grande 
do Sul (fls. 8/9), e que foram oficiados cinco que fazem parte da circunscrição desta Procuradoria (fls.10/16); 

CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Comandante do Colégio Militar de Porto Alegre de que, embora o estabelecimento 
de ensino militar não tenha condições de acesso adequadas que ofereçam acessibilidade à cadeirantes, existem estudos em andamento no Departamento 
de Educação e Cultura (DECEx) para eliminação de barreiras arquitetônicas e um projeto de admissão de discentes portadores de necessidades especiais 
(fls. 25/26); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão 
sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos órgãos da administração direta ou indireta (art. 129, II, CF c/c art. 39, II da LC 75/93), e promover 
o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública para proteção dos direitos constitucionais e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 6º, VII, a e d, da LC 75/93, c/c art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO que há necessidade de novas diligências investigatórias, reiteração aos ofícios e emissão de oficio ao 
Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), após decurso de prazo (fl. 27), para bem instruir o exercício das atribuições inerentes às 
funções institucionais, e que superado o prazo máximo estabelecido pela Resolução 87 do CSMPF para tramitação de procedimento administrativo antes 
da instauração de inquérito civil;  

Resolve instaurar inquérito civil tendo por objeto “obter um diagnóstico acerca da presença de alunos com deficiência nas escolas 
regulares federais no âmbito de atribuição da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e a forma como vem sendo atendidos em suas necessidades 
especiais”. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino que a Secretaria 
da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão providencie: 

a) o devido registro nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
b) a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Sistema 

ÚNICO, bem como, em até dez dias, a comunicação àquele Órgão Superior desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria 
no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

Para instruir este inquérito, determino, como diligências investigatórias, que a Secretaria desta PRDC: 
a) reitere os ofícios às instituições que não responderam, em atenção às fls. 10,11 e 13. 
b) aguarde o decurso do prazo do despacho de folha 27 paraexpedir ofício ao Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx), requisitando informações atualizadas acerca das medidas adotas pela entidade quanto ao projeto de admissão de discentes portadores de 
necessidades especiais e as condições de acessibilidade. 

 
JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR, 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1777| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 20 DE MAIO DE 2015 

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

legais, à vista do apurado no bojo do Inquérito Civil nº 1.29.011.000145/2014-11, que acompanha a problemática da redução de carga horária dos 
odontólogos remunerados pelo Programa Saúde da Família (PSF), sem os correlatos reflexos financeiros, por decisão unilateral do Poder Executivo 
Municipal de Uruguaiana, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO à Secretária Municipal de Saúde de Uruguaiana/RS, ao Prefeito Municipal de 
Uruguaiana/RS e ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana/RS, nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO que a Constituição da República, concebendo o Ministério Público como instituição permanente e essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe, em seu art. 127, da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; 
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CONSIDERANDO que, no cumprimento de seu mister constitucional, tem o Ministério Público Federal, dentre outras, as funções de 
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, e de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, podendo, 
para tanto, expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à observância dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 
fixando prazo razoável para adoção de providência cabíveis, tudo na forma do artigo 129, incisos II, III e IX, da Carta Política, combinado com o artigo 
6º, incisos VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6º da Constituição Federal), e são de relevância 
pública as ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o Poder Público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, em 26/05/2011, deflagrou-se, junto à Delegacia de Polícia Federal, o apuratório nº. 5001070-
63.2011.404.7103, voltado a perscrutar possíveis ilícitos criminais e atos de improbidade administrativa subjacentes à notícia de que haveria cumprimento 
a menor da carga horária por parte dos odontólogos remunerados pelo Programa de Saúde da Família (PSF), verba repassada pela União, em 
Uruguaiana/RS; 

CONSIDERANDO que, no decorrer das investigações restou confirmado o efetivo cumprimento de carga horária bastante inferior 
àquela a que submetidos os profissionais, com o pagamento da integralidade dos vencimentos, do que decorreram prejuízos aos cofres públicos, 
quantificados em Laudos Periciais formulados por experts da Polícia Federal; 

CONSIDERANDO que, conforme se constatou, o Município de Uruguaiana/RS, no bojo do Inquérito Civil nº. 00922.00015/2006, 
que tramitou no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, firmou compromisso provisório de ajustamento de conduta com o 
Conselho Regional de Medicina do Estado (CREMERS), a prever a redução da carga horária dos médicos concursados; 

CONSIDERANDO que, em virtude do avençado, mormente à vista da intervenção ministerial, acabou excluído o dolo na conduta 
dos profissionais e afastada a prática de atos de improbidade administrativa por parte de todos os atores envolvidos; 

CONSIDERANDO que, entretanto, o Ofício nº. 058/2014-SECAD, do Município de Uruguaiana/RS, datado de 25/4/2014, referido 
compromisso haveria sido “estendido, por equivalência, aos odontólogos concursados, unicamente em nível salarial, mediante despacho do Chefe do 
Poder Executivo, à época”; 

CONSIDERANDO que, à vista disso, instaurou-se o Inquérito Civil nº. 1.29.011.000145/2014-11, em trâmite nesta Procuradoria da 
República em Uruguaiana/RS, para  averiguar a prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, caput e inciso I, e art. 11, caput e 
inciso I, ambos da Lei nº. 8.429/1992, por parte da Chefia do Poder Executivo; 

CONSIDERANDO que, em resposta ao Ofício/GAB.02 nº. 815/2014, o município de Uruguaiana/RS anexou ata de audiência 
administrativa ocorrida no âmbito do procedimento nº. 000082.2013.04.005/3, ficou acordado que, para evitar demissões em massa, seria confeccionado 
documento no qual os dentistas, que se encontravam na mesma condição dos médicos contemplados pelo Inquérito Civil nº. 00922.00015/2006, 
comprometer-se-iam a cumprir a carga horária de duas horas diárias, até que um novo plano de carreira fosse formulado e aprovado, e sem redução 
salarial (fls. 38); 

CONSIDERANDO que, ainda, o Município de Uruguaiana informou que  os profissionais odontólogos CAROLINA DIAS DA S. 
PEDREBON, JOSÉ EDISON RIESINGER TRAMUNT, JULIANA C. PEDREBON ARGEMI e TIAGO XAVIER ROQUE pertencem ao Programa de 
Atenção Básica à Saúde da Família, sendo remunerados na forma do art. 4º da Lei Municipal nº. 3.835/2008, através de recursos federais; 

CONSIDERANDO que, no entanto, conforme informações da Controladoria-Geral da União (fls. 144), existem outros programas 
federais executados pelo Município de Uruguaiana/RS; 

CONSIDERANDO, à vista das explicações da CGU, que os profissionais ALCIDES MENDES TARRAGÓ, GISELA FERRETO 
JAENISCH, JOSÉ ANGELO SFALCIN, MARIO SERGIO VALENSUELA, MARTIN FRANCISCO BECHSTED, PAULO RICARDO QUEIROZ 
MACHADO e DÓRIS DELGADO MASCIA possuem vinculação com o programa CEO (Centros de Especialidades Odontológicas) – Brasil Sorridente, 
cujos repasses de verbas federais são mensais, tendo sido tais dentistas contemplados com a redução da carga horária operada no âmbito do procedimento 
nº. 000082.2013.04.005/3 (fls. 41), sem redução salarial, contudo; 

CONSIDERANDO, ainda, que os profissionais CARLOS ALBERTO J. MINTEGUI, CARMEM ANITA IGLESIAS F., GERSON 
LUIZ SEGABINAZZI, JANETE FANI AMIEL CORTEZ, JOÃO CARLOS DARDE RIBEIRO, JOSÉ NAIRO DA CUNHA RIBEIRO, LUIS 
MAURICIO SILVA DA SILVA e REGINA MARIZA RAMOS L. possuem vinculação com o programa de Atenção Básica à Saúde, que recebe recursos 
federais, os quais também foram contemplados com a redução de carga horária operada no âmbito do procedimento nº. 000082.2013.04.005/3 (fls. 41), 
sem redução salarial, contudo; 

CONSIDERANDO, assim, que diversos profissionais do Município de Uruguaiana/RS obtiveram redução de carga horária sem os 
consequentes reflexos patrimoniais, sendo remunerados através de verbas federais, seja através do Fundo Nacional de Saúde ou de programas federais 
específicos, fato que gera dano ao erário; 

CONSIDERANDO que o Fundo Nacional de Saúde, na forma da Lei Complementar n. 141/09, entre os anos de 2010 a 2014, repassou 
ao Fundo Municipal de Saúde a cifra de R$ 502.180,00 (quinhentos e dois mil, cento e oitenta reais) 

CONSIDERANDO que a remuneração dos profissionais é contabilizada como gasto com saúde, segundo o art. 4º da Lei Municipal 
n. 3.835/2008 e o art. 3º, X da LC 141/12; 

CONSIDERANDO que a União repassou, ao Município de Uruguaiana, no ano de 2010, o valor de R$ 2.845.795,00 (dois milhões, 
oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais) para custeio dos programas atrelados à Atenção Básica (PAB-Fixo, PAB-Variável 
e Atenção Especializada à Saúde Bucal); 

CONSIDERANDO que, no ano de 2011, foram repassados ao município de Uruguaiana/RS a quantia de R$ 4.229.215,00 (quatro 
milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e quinze reais) para financiar ações de Atenção à Saúde da População de Média e Alta Complexidade, 
Atenção Especializada em Saúde Bucal, e Atenção Básica (PAB-Fixo e PAB-Variável); 

CONSIDERANDO que em 2012 os repassasses federais atingiram o valor de R$ 5.621.565,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e 
um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), destinados às ações de Atenção à Saúde da População de Média e Alta Complexidade, Atenção Especializada 
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em Saúde Bucal, Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada, e Atenção Básica (PAB-Fixo e PAB-Variável), e que 
em 2013 esses valores atingiram a marca de R$ 7.531.922,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e dois reais); 

CONSIDERANDO, ainda, que em 2014 (janeiro a outubro), os valores repassados já estavam no patamar de R$ 9.762.386,00 (nove 
milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais); 

CONSIDERANDO, por fim, que os profissionais acima mencionados estão vinculados a programas que recebem transferências 
mensais a partir de ações governamentais federais e, que, portanto, nos termos da Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, é dever que compete às 
Secretárias Municipais de Saúde assegurar o cumprimento de horário integral – jornada de 40 horas semanais – de todos os profissionais nas equipes de 
saúde da família, de saúde bucal e de agentes comunitários de saúde; 

CONSIDERANDO, ainda, que o descumprimento da carga horária fixada, qual seja, de 40 horas semanais, acarreta enriquecimento 
ilícito, dano ao erário e fere os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade e republicanismo, importando em atos que configuram 
improbidade administrativa, previstos nos artigos 9º, caput, artigo 10, caput e art. 11, caput, todos da Lei n. 8.429/1992; 

RECOMENDA ao(à) Secretário(a) de Saúde do Município de Uruguaiana/RS e ao Prefeito Municipal de Uruguaiana: 
(a) tomem as providências imediatas (Decreto Municipal e Portaria Secretarial) para que a carga horária de 40 horas semanais seja 

EFETIVAMENTE cumprida pelos médicos e dentistas contratados ou nomeados pelo Município de Uruguaiana/RS, pagos com verbas oriundas do 
Fundo Nacional de Saúde ou outra fonte federal; 

(b) que mantenham os registros de ponto ativo, bem como que dê suporte e manutenção aos aparelhos, os quais devem registrar o 
exato horário de entrada e saída de cada um dos profissionais, assegurando que as informações sejam fidedignas, e impedindo o uso do “ponto britânico” 
(registros uniformes de jornada), notificando os seus servidores que o fato pode ser enquadrado como estelionato ao SUS e realizando o competente 
processo administrativo disciplinar, sob pena de incorrer em improbidade administrativa pela omissão, bem como em prevaricação; 

(c) informe a este Ministério Público Federal, mediante apresentação de relatório, no prazo de 30 dias, quais as medidas que foram 
tomadas pelo Executivo Municipal para a regularização da carga horária dos dentistas, especialmente aqueles remunerados com verbas oriundas federais 
e se estão sendo observadas pelos profissionais em comento; 

RECOMENDA ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde: 
(a) que realize a fiscalização relativamente ao cumprimento da jornada de trabalho, devendo comunicar este Ministério Público 

Federal acerca dos fatos, comprovadamente; 
A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, e poderá implicar a 

adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os responsáveis inertes em face da violação dos 
dispositivos legais acima referidos. 

Na forma do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da presente 
recomendação, para o cumprimento do disposto nesta Recomendação, apresentando informações sobre as providências adotadas no sentido de cumprir 
as medidas recomendadas ou eventuais justificativas para o seu não atendimento. 

Notifiquem-se o SOERGS (Sindicato dos Odontólogos do Rio Grande do Sul) e o SIMERS (Sindicato Médico do Rio Grande do 
Sul), para que, também, após a intimação, proceda à divulgação (por meio eletrônico) desta Recomendação, perante seus representados nesta cidade, 
acerca da necessidade de cumprimento da carga horária de 40h semanais, quando da execução de programas federais ou houver participação do Fundo 
Nacional de Saúde no pagamento de remuneração. 

 
FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4082| 
RECOMENDAÇÃO Nº 21, DE 7 DE MAIO DE 2015 

 
Assunto: Inquérito Civil nº 1.29.002.000348/2014-17 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especificamente as previstas nos artigos 127 e 129, incisos II da Constituição da República e no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 
75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a 
incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 
para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO o que apurado no do Inquérito Civil nº 1.29.002.000348/2014-17, instaurado para averiguar possível ato de 
improbidade administrativa atribuído a médico perito do INSS, consubstanciado na atuação parcial no exercício de suas funções, a beneficiar o grupo de 
empresas ao qual é vinculado; 

 CONSIDERANDO que, conforme delineado nos autos, o servidor Marcos Giovane Rutsatz, médico perito do INSS, acumula a 
função de coordenador do setor médico do Grupo Randon, vinculo esse regularmente informado quando de sua investidura no cargo público; 

 CONSIDERANDO que ficou registrado que o servidor, em que pese a ligação com o grupo empresarial, realizou perícias em 
funcionários das empresas vinculadas ao conglomerado, a representar evidente paradoxo; 

 CONSIDERANDO que, em que pese a não constatação de irregularidade, a lógica e a razoabilidade indicam a impertinência de que 
o servidor representado efetue perícias em empregados vinculados ao Grupo Randon, consideradas as possibilidades de confusão entre os interesses do 
INSS e das empresas vinculadas; 

 CONSIDERANDO que as informações dos autos certificam que o próprio representado, ao verificar o vínculo de alguns periciados 
com as empresas RANDON, providenciou a sua não atuação, o que demonstra, aprioristicamente, a sua boa-fé com relação ao desempenho de suas 
funções públicas bem como a possibilidade de identificação desses vínculos; 

 CONSIDERANDO que o próprio INSS tolera as acumulações de cargo e empregos privados, nos moldes do evento verificado, a 
indicar a necessidade ainda maior de que providências pontuais sejam tomadas no sentido de enaltecer os objetivos públicos vinculados às funções de 
perícia; 
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 CONSIDERANDO que, pelo que consta dos autos, é possível a identificação do empregado que será periciado, especialmente quanto 
ao seu vínculo empregatício, em momento anterior ao atendimento; 

 CONSIDERANDO que, inobstante o desforço de pessoal do servidor, necessário se faz que todas as perícias de empregados da 
RANDON sejam feitas por servidores que não mantenham qualquer vínculo com o grupo, a fim de tornar mais bem delineados os limites dos princípios 
da probidade e da impessoalidade; 

  RECOMENDO ao Gerente Executivo do INSS em Caxias do Sul, sob pena de responsabilização pessoal, que: 
 i. empreenda as providências necessárias e cabíveis no sentido de obstar a realização de perícias em empregados/beneficiários 

vinculados às empresas do GRUPO RANDON pelo médico perito Marcos Giovane Rutsatz; e 
 ii. advirta o servidor quanto à impertinência da realização de perícias em empregados/beneficiários vinculados ao GRUPO 

RANDON, salientando a necessidade de que o próprio médico perito empreenda as medidas que dispuser para redistribuir previamente o atendimento 
e/ou providenciar o reagendamento dessas perícias. 

 Na forma do artigo 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93, fixo o prazo de 30 dias, a contar do recebimento, para o cumprimento 
do disposto nesta Recomendação, apresentando informações sobre as providências adotadas no sentido de cumprir as medidas recomendadas, ou as 
razões para justificar o seu não atendimento, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. 

 
FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4116| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 13 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000025/2015-12 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação do Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postais, Telegráficas e Similares do Estado do RS – SINTECT/RS (fls. 02/03). 

Em resumo, a representação relata que existiriam “trabalhadores fantasmas”, ou seja, carteiros cadastrados no sistema informatizado 
das unidades dos Correios, recebendo salários sem existirem de fato. Noticia, ainda, uma série de irregularidades referentes à má gestão: cobrança de 
“dobra de trabalho”; carteiros habilitados em funções que não exercem ou em unidades em que não trabalham; unidades dos Correios abertas sem a 
presença dos supervisores; falta de pessoal; escassez de material de trabalho dos carteiros; e “registrados” em excesso para entrega. 

Oficiou-se ao CDD Nossa Senhora de Lourdes (fl. 11), encaminhando cópia da representação, para que se manifestasse sobre as 
irregularidades apontadas na representação. 

O Diretor Regional da ECT no RS alegou que (fls. 14/15): Não havia “a figura de 'funcionário fantasma'”; nos meses de janeiro e 
fevereiro havia um aumento de carga de trabalho em razão de postagens referentes aos documentos do DETRAN, bem como carnês de IPTU, além de 
contratos diversos; que a abertura e fechamento das unidades era realizado por Supervisor ou Gerente acompanhado de um funcionário sem função; e 
que em relação às demais irregularidades administrativas apontadas, seguia as normas e procedimentos internos apropriados. 

Instou-se o representante a apresentar documentos e/ou descrever mais apuradamente os fatos narrados na representação (fl. 12), em 
especial, que fornecesse dados complementares (datas em que ocorreram os fatos, nomes de possíveis envolvidos, etc) acerca das irregularidades 
noticiadas, a fim de que o presente Procedimento Preparatório possuísse elementos mínimos para conduzir a apuração. O representante, embora tenha 
tomado ciência dessa solicitação (conforme Certidão juntada na fl. 16), não se manifestou até a presente data.  

As irregularidades noticiadas podem ser divididas em dois grupos: 1) problemas gerais referentes à administração das unidades dos 
Correios, como, p.ex., sobrecarga dos funcionários, falta de pessoal, material adequado, etc; 2) existência de “funcionários fantasmas”. 

A Diretoria Regional da ECT no RS negou a existência de “funcionários fantasmas” e, em relação às irregularidades administrativas, 
alegou que havia sobrecarga de trabalho nos meses de janeiro e fevereiro, uma situação transitória, e afirmou em relação às demais situações relatadas 
que seguia as diretrizes normativas da ECT. 

Em relação às eventuais irregularidades referentes à administração dos Correios, nenhuma é capaz de ensejar a atuação deste órgão 
ministerial, uma vez que se tratam de meras impropriedades administrativas. Além disso, sequer existem elementos mínimos para comprovar essas 
impropriedades, e não restam diligências que possam ser empreendidas pelo MPF a fim de apurá-las. 

De forma semelhante, a existência de “funcionários fantasmas”, para que pudesse ser devidamente apurada, necessitaria de fatos 
mínimos, como os eventuais nomes dos funcionários fantasmas, ou de testemunhas que tenham informações precisas sobre tais funcionários, ou a unidade 
em que estariam lotados, ou nome dos responsáveis pela inserção desses funcionários fantasmas no sistema de gestão de pessoal da ECT.  

Assim, tendo em vista a informação prestada pela Diretoria Regional da ECT no RS, e a ausência de interesse por parte do 
representante em prestar essas informações, restam esgotadas as possibilidades de diligência que possam ser empreendidas por esta Procuradoria. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento 
Preparatório, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17,§ 3° da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06;   

ii. Publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
iii. Remetam-se os autos à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

presente decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - -4081| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 12 DE MAIO DE 2015 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.29.002.000061/2015-78 
 

 Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de informações remetidas pela assistência social do Hospital Geral de 
Caxias do Sul/RS, dando conta de migrante ganês, portador de hepatocarcinoma1, em situação de vulnerabilidade. Do informado, referia-se que i) o 
paciente, internado na instituição para tratamento, já não apresentava quadro clínico tão grave e desnecessitava a internação; ii) o paciente ainda inspirava 
cuidados, necessitando de acompanhamento básico; iii) o migrante não tinha parente próximo ou amigo que pudesse se responsabilizar pelo atendimento 
de suas necessidades; iv) essa situação impedia a transferência do estrangeiro para uma clínica; v) a mantença do migrante no hospital gerava riscos de 
contaminação.  

 Aborda-se, portanto, mais um dentre tantos casos decorrentes da recente onde migratória de estrangeiros oriundos, especialmente, 
de Gana e do Senegal, por oportunidade da Copa do Mundo. 

  
A documentação inicial consta às fls. 02/03v, e aponta as peculiaridades do caso, especialmente sintetizando os problemas enfrentados 

pelo estrangeiro. 
 Inicialmente, cumpre referir que são crescentes, nesta Procuradoria da República, os expedientes tratando da situação de estrangeiros 

em condições de vulnerabilidade na cidade de Caxias do Sul. Tal situação decorre da atuação incisiva do MPF na questão migratória, visto que a cidade 
ganhou notoriedade nacional em virtude de ter se tornado destino de migrantes estrangeiros que buscam melhor vida no Brasil – notadamente senegaleses, 
haitianos e, mais recentemente, ganeses. A partir de então, diversos episódios envolvendo a temática foram encaminhados ao MPF para avaliação e 
sopesamento dos fatos. 

 A grande maioria dos expedientes relata falhas no acolhimento, pelos órgãos públicos, das pessoas em situação de vulnerabilidade 
oriundas de outros países. Tais episódios foram sucedidos de atuação incisiva e imediata deste parquet, almejando o respeito dos direitos constitucionais 
e supraconstitucionais, almejando a recepção e acolhimento dessas pessoas de forma adequada e indiscriminada. De outro lado, verificou-se a 
protocolização de diversos expedientes em cujo bojo retratavam-se situações que escapavam a essa rotina, tais como casos de idoso estrangeiro abrigado 
por entidades de assistência da cidade, de adolescentes estrangeiros desacompanhados de representante legal e, ainda, de migrantes em situação peculiar 
de vulnerabilidade. 

 Traz-se esse panorama para melhor contextualizar o cenário referente a questões migratórias enfrentadas diariamente em Caxias do 
Sul: tanto abordam-se episódios de desrespeito aos direitos humanos (aspecto geral e amplo, transindividual), quanto problemas pontuais e específicos 
de determinado estrangeiro (individuais homogêneos e, até mesmo, particulares).  

 Assim, a rotina impeliu a administração de duas linhas de atuação bastante distintas, ambas formuladas no sentido de melhor resolver 
as problemáticas envolvendo estrangeiros e suas situações migratórias no Brasil. A primeira, relativamente aos entraves mais graves enfrentados pelos 
migrantes, referia-se à adequação da atuação do Estado frente às demandas que exsurgiram com a vultosa chegada de estrangeiros a Caixas do Sul: 
abrigo, recepção, encaminhamento de documentos, etc. - as quais, conforme dito forma enfrentadas com amparo na Constituição e tratados internacionais. 

 A segunda, menos incisa, empreendendo manobras de equalização e contemporização de situações e circunstâncias, a fim de resolver 
problemas pontuais e pessoais. Em melhores palavras, em casos como este – em que se aborda a situação isolada de indivíduo estrangeiro -, optou-se por 
utilizar da força institucional do MPF para azeitar engrenagens no sentido de melhor resolver o problema, numa função preponderantemente de 
intermediação. Trata-se de uma alternativa encontrada para solucionar entraves, empecilhos que acabam, por regra, agravando situações que poderiam 
ser mais facilmente resolvidas se houvesse um diálogo ou uma maior vontade. A partir de então, buscou-se manejar as alternativas existentes em cada 
um dos casos a fim de solucionar – ou amenizar – cada evento pontual. 

 Pois bem, traçado o perímetro, infere-se deste expediente que o diligenciamento inicial buscou compreender melhor a situação 
referida pela instituição hospitalar. Conforme se retira da fl. 05, verificou-se inicialmente que i) que o migrante encontrava-se, ainda, internado na 
instituição, apresentando quadro de leve melhora frente ao diagnóstico transmitido inicialmente; ii) que, em que pese o estado clínico do paciente tenha 
recomendado a alta hospitalar, o estrangeiro ainda carecia de atenções básicas de saúde, necessitando de constante acompanhamento para as tarefas 
mínimas diárias; iii) que, efetuado contato com o CAM e FAS, sustentou-se a impossibilidade recebimento do estrangeiro, em virtude de ausência de 
infraestrutura; iv) que um leito havia sido disponibilizado junto à instituição Domus, especializada no recebimento de pacientes oncológicos; v) que, 
todavia, essa instituição somente receberia pacientes com algum acompanhamento (parentes, amigos ou responsáveis); vi) que nenhuma pessoa (amigos 
e conhecidos contatados) teria disponibilidade de fazer o acompanhamento do paciente para que se procedesse a transferência; vii) que, muito embora o 
estado clínico do paciente apresentasse melhoras, a permanência em internação poderia ocasionar prejuízos à sua saúde, considerando-se a possibilidade 
contaminação no ambiente hospitalar; viii) que a manutenção do estrangeiro em internação acabava obstaculizando a disponibilização de leitos, inclusive 
para casos clinicamente mais graves; e ix) que o episódio foi comunicado, também, ao MP do Estado, no mesmo ensejo em que informado ao MPF. 

 Diante dessas informações, ajoujadas à documentação inicial, verificava-se uma situação bastante peculiar, se comparada às demais 
temáticas expostas ao MPF – especialmente na questão migratória. Portanto, conforme ampliado anteriormente, a atuação do MPF haveria se pautar pela 
tentativa de intermediação junto às instituições envolvidas, a fim de lograr uma resolução à problemática. 

 Foi diante disso que se oficiou à FAS (fl. 07), a fim de tomar informações da fundação pública municipal responsável pela gestão da 
assistência social na cidade, especialmente no que se referisse à possibilidade de acolhimento do migrante. As informações remetidas pela entidade (fls. 
08/09v), no entanto, repassavam um contexto até então não informado ao MPF, textificando a impossibilidade de acolhimento do migrante por apresentar 
ele um quadro clínico terminal. 

 Tal perspectiva, não elucidada pela instituição hospitalar, alterava completamente o panorama da situação narrada – que inicialmente 
transparecia um quadro positivo em favor do paciente. Estava a se abordar um caso de câncer terminal, que infligia ao paciente graves consequências e 
necessitava dos mais atentos olhares clínicos. Não se tratava, portanto, de uma simples alta, com medicação e dispendimento de cuidados básicos.  

 Diante dessa perspectiva, oficiou-se ao Hospital Geral, solicitando-se informações e documentos que melhor refletissem o quadro 
clínico real do paciente (fl. 19). Quase concomitantemente à chegada da resposta (fl. 21 e anexo I), veio a informação do falecimento do migrante, que 
permanecia sob os cuidados do Hospital Geral. 

 Diante disso, evidente a necessidade de arquivamento do feito. 
 De todo o acostado nos autos, não se depreende um problema ampliável no que se refere à situação dos migrantes estrangeiros, que 

pudesse ser abstraído da situação específica relatada. Tudo o que carreado ao expediente remonta, tão somente, à condição isolada e específica de um 
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único migrante. Com o falecimento dessa pessoa, resta evidente a desnecessidade de manutenção deste PP em curso. Em última instância, o hospital 
atendeu ao migrante e permaneceu cuidando-o após a alta médica, até o momento de seu falecimento. 

 Assim, inexistindo falha governamental contrária à Constituição a aos tratados internacionais de respeito ao direito dos estrangeiros, 
e considerando a perda do objeto deste expediente, decorrente da morte do maior interessado, o encerramento deste PP é medida que se impõe. Na 
eventualidade de outros casos idênticos surgirem, dada as peculiaridades, haverá de se aventar de uma maior intervenção do MPF quanto ao tratamento 
a ser dispensado a estrangeiros em situação de vulnerabilidade, especialmente diante das carências que essas pessoas apresentam. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento 
Preparatório, determinando, em ato contínuo: 

i. oficie-se ao Hospital Geral, a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17,§ 3° da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; 

ii. oficie-se ao à titular da 5ª Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, remetendo cópia da fl. 23 e desta promoção de 
arquivamento; 

iii. publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
iv. remeta-se os autos à  PFDC, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4129| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000065/2015-56. Assunto: Apurar supostas 
irregularidades no atendimento ao público na Receita Federal em Caxias do Sul. 
Possível responsável pelo fato investigado: Maria Helena Simonete e Receita 
Federal em Caxias do Sul/RS. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação anônima encaminhada a esta Procuradoria da República, 
relatando desídias por parte de atendentes responsáveis pelo autoatendimento da Receita Federal em Caxias do Sul. Afirmou o representante que, em 
09/03/2015, às 12h05min, compareceu à sede da Receita “para liberar uma DIB”. No entanto, a servidora Maria Helena disse que não iria lhe atender, 
sob a justificativa de que, no horário das 12h as 13h30min não havia serviço de orientação e que somente quando a “estagiária voltasse poderia haver o 
auxílio”. Argumentou que, tanto no site da autarquia quanto em placas fixadas na sede consta a informação de que o horário de autoatendimento é 
ininterrupto, das 7h as 19h. Aduziu, ainda, que os computadores do posto da Receita estavam sendo utilizados para interesses particulares dos servidores 
(fl. 02). 

Como medida primeira, oficiou-se à Receita Federal de Caxias do Sul para que se manifestasse acerca dos fatos contidos na 
representação, colacionando, inclusive, documentos que pudessem subsidiar o teor de sua resposta (fls. 05/07). 

Em resposta, o Delegado da Receita Federal informou que cada Unidade de Atendimento da RFB possui um autoatendimento para 
orientar os contribuintes a obter os serviços e informações por meio do sítio na internet e do ambiente virtual de atendimento e-CAC. Alegou que o 
serviço de Autoatendimento Orientado no âmbito daquela Delegacia passou a operar das 08:00 ao 12:00h e das 13:00 as 17:30h, sendo que anteriormente 
o horário era das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30h.  Acostou documentos, inclusive resposta à reclamação efetuada pela denunciante via Ouvidoria 
do Ministério da Fazenda (fls. 08/12). 

Em análise ao contido no presente Procedimento Preparatório, infere-se que a situação foi resolvida no âmbito administrativo, não 
merecendo, portanto, maiores investigações ou responsabilização dos servidores envolvidos. 

A Receita Federal em Caxias do Sul esclareceu que a seção de Autoatendimento Orientado se presta a auxiliar os contribuintes na 
obtenção de serviços e informações disponíveis em seu sítio na internet, e, especialmente, no ambiente e-CAC, bem como disponibiliza computadores 
para facilitar o acesso ao seu site. Com efeito, o representante informou que compareceu ao posto da RFB, a fim de obter serviço que não incumbia ao 
Autoatendimento – “liberar uma DIB”, em suas palavras. Ademais, mesmo que competisse a este setor e que poderia a servidora Maria Helena Simonete 
ter se disposto a orientar melhor o representante, fato é que o horário de atendimento à época (data de 09/03/2015) era das 08:00h as 12:00h e das 
13h:30min as 17h:30min. 

Nesse sentido, a resposta à mensagem enviada pelo representante à Ouvidoria do Ministério da Fazenda: “o serviço de 
Autoatendimento Orientado está em fase de implantação e o horário de atendimento disponível é das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30h. Pretende-
se adiante ampliar o horário para 12 horas” (fl.12).  Diante disso, não há que se falar em omissão no atendimento do representante, pois naquele horário, 
qual seja, 12h05min, não havia expediente. 

Para todos os efeitos, salienta-se que a servidora Maria Helena Simonete foi relocada para o Serviço de Fiscalização (SEFIS), por 
conveniência administrativa. 

 Assim sendo, por tudo o que exposto, não vislumbro irregularidade ou improbidade na situação exposta, apresentando-se o 
encerramento do feito como medida mais plausível. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento 
Preparatório, determinando, em ato contínuo: 

i. Encaminhe-se notificação desta promoção aos interessados para que no prazo de dez dias úteis, querendo, apresentem razões escritas 
ou documentos justificando sua contrariedade em relação ao arquivamento, retornando os autos para análise, em conformidade com o Enunciado nº 03 
da 5ª CCR; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
iii. Remeta-se os autos à  5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da presente 

decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 
 

FABIANO DE MORAES 
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-RS - 4123| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JANEIRO DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000095/2011-39. Assunto: Direitos do Cidadão. 
Apurar a regularidade dos serviços que formam a rede de saúde mental extra-
hospitalar no Município de Canela/RS. 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado a partir do recebimento do Ofício Circular nº 002/2010/PFDC/MPF-GPC, oriundo da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para apurar a regularidade dos serviços que formam a rede de saúde mental extra-hospitalar nos municípios 
da área de abrangência da Procuradoria da República em Caxias do Sul. Posteriormente, o expediente foi desmembrado, sendo o presente ICP destinado 
à apuração relativa ao Município de Canela/RS. 

Como providência inicial, oficiou-se à Secretaria Municipal de Saúde de Canela, para que informasse quais serviços de rede de saúde 
mental extra-hospitalar encontravam-se implantados no Município, encaminhando os respectivos dados estatísticos dos últimos 12 meses, e esclarecesse 
se os CAPS preenchiam os parâmetros estabelecidos na Portaria GM/MS nº 336/2002, informando o número de profissionais lotados (fl. 21). 

Em resposta, a Secretaria da Saúde informou que o Município conta com o CAPS I desde o ano de 2004, voltado ao atendimento de 
pacientes portadores de transtornos psíquicos graves. Informou também que desde 2010 a dependência química passou a ser tratada no CAPS de Canela, 
após a reorganização do serviço. Em relação à implantação de leitos psiquiátricos, informou que a ação estava sendo objeto de tratativas com a Direção 
do Hospital de Caridade de Canela, não tendo havido consenso acerca da necessidade de sua instalação. No tocante aos profissionais lotados no CAPS, 
informou que conta com 2 psiquiatras, 1 enfermeira, 3 psicólogas, 1 assistente social, 1 terapeuta ocupacional, 1 técnico em enfermagem, 2 estagiários 
em psicologia, 1 auxiliar administrativo e 1 funcionário encarregado de serviços gerais. Por fim, encaminhou os dados estatísticos dos últimos 12 meses 
(fls. 22-24). 

Após novo pedido de informações acerca do andamento das negociações envolvendo a implantação de leitos psiquiátricos e sobre o 
efetivo cumprimento da Portaria GM/MS nº 336/2002 (fl. 25), a Secretaria Municipal de Saúde assim se manifestou: 1) quanto à implantação de leitos 
psiquiátricos, encaminhou ofício expedido pelo Hospital de Canela, datado de maio de 2011, onde foram relatadas as dificuldades enfrentadas para a 
execução, culminando com a informação de que o projeto encontrava-se em fase de readequação, para contemplar 8 leitos, a fim de que pudesse ser 
novamente protocolado junto à 5ª Coordenadoria (fls. 29-30). 2) quanto ao cumprimento da Portaria, informou que as atividades previstas estavam sendo 
realizadas. Por fim, no que diz respeito aos profissionais, encaminhou o quadro com a respectiva carga horária de cada um (fl. 28). 

Após sucessivos pedidos de informações acerca da implantação dos leitos psiquiátricos, sendo o primeiro deles datado de 26/01/2012 
(fls. 33, 36 e 42), o Hospital de Canela, após ratificar a informação de que o projeto para aumentar o número de leitos, protocolado ainda no ano de 2010, 
passando para o número de 8, tinha sido indeferido pelo Ministério da Saúde, destacou que o número existente de leitos (no total, 4) não eram suficientes 
para atender a demanda do Município (fl. 45). 

Em relação aos atendimentos realizados no CAPS I e ao cumprimento do que estabelece a Portaria GM/MS nº 336, a Secretaria de 
Saúde informou que todos os parâmetros estavam sendo cumpridos, com exceção do que estabelece a alínea “f” (horário de atendimento). No que 
concerne aos profissionais que atuam no CAPS I e suas especialidades, informou que a equipe é composta por 2 médicos psiquiatras, 6 profissionais de 
nível superior, sendo 2 assistentes sociais, 3 psicólogas e 1 terapeuta ocupacional, 1 enfermeiro e 4 profissionais de nível médio, sendo dois técnicos de 
enfermagem e 2 técnicos administrativos (fl. 47). Por fim, encaminhou os dados estatísticos relativos aos atendimentos realizados nos últimos 12 meses, 
de setembro de 2011 a setembro de 2012 (fls. 48-50).  

Tendo em vista a informação de que o item “f” não estava sendo plenamente cumprido, solicitou-se informações acerca da adequação 
do horário de atendimento – das 8 às 18h, em dois turnos (fls. 52). Em resposta, a Secretaria de Saúde informou, inicialmente, que o horário de atendimento 
dava-se das 7h30min às 17h, sem fechar ao meio dia, totalizando 9 horas e meia diárias e contínuas de atendimento. 

Após novos pedidos de informação acerca da adequação do horário de atendimento ao que determina a Portaria (fls. 58, 62 e 70), a 
Secretaria de Saúde informou, na data de 20 de janeiro de 2015, que o horário de atendimento se dava das 7h às 17h (fl. 72). 

Pois bem. Em relação ao funcionamento do CAPS I, a Portaria GM/MS nº 336 estabelece exigências gerais para a prestação do 
serviço e também sobre as atividades a serem desenvolvidas. De forma mais específica, estabelece exigências acerca do horário de atendimento e dos 
recursos humanos indispensáveis ao funcionamento do serviço. 

No que concerne aos leitos psiquiátricos, a única referência ao tema encontra previsão na alínea “c” do item 4.1 da Portaria em tela, 
que estabelece como característica do CAPS I “coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas 
no âmbito de seu território.” Como apurado neste expediente, o Município de Canela conta com 4 leitos psiquiátricos, embora tivesse tentado, sem 
sucesso, a ampliação desse número junto ao Ministério da Saúde. Vale destacar que o Hospital de Caridade apresentou projeto para ampliação ainda no 
ano de 2010, não tendo seu pleito logrado aprovação junto ao Ministério. Nesse sentido, entendo que a orientação genérica inserta na alínea “c” do item 
4.1 da Portaria vem sendo cumprida pelo CAPS I em Canela, pois há comprovação nos autos das tentativas entabuladas para que o projeto de ampliação 
fosse aprovado, passando de 4 para 8 leitos. 

No que concerne ao número mínimo de profissionais que devem compor a equipe técnica, o Município vem cumprindo com o que 
determina a Portaria em referência. Aliás, pelas informações prestadas na fl. 47, o Município conta com 4 profissionais de nível superior além do mínimo 
definido. 

Em relação ao horário de funcionamento no CAPS I, efetivamente o Município inicia o atendimento uma hora antes e encerra uma 
hora antes do que estabelece a Portaria. Entretanto, não vislumbro o descumprimento da norma, podendo a regra, neste ponto, ser perfeitamente 
relativizada, haja vista que, mesmo tendo a Portaria estabelecido o horário das 8 às 18h, não há prejuízo ao atendimento prestado e aos usuários dos 
serviços. Até porque, mesmo funcionando em horário diferenciado, o Município cumpre com o número de horas estabelecido pela Portaria, atendendo 9 
horas e meia diariamente, sem intervalo, nos cinco dias úteis da semana. Considero plausível também a justificativa apresentada pelo Município de que 
o horário de atendimento – das 7 às 17h – visava compatibilizar com o horário dos demais serviços de saúde, uma vez que o fechamento das unidades de 
saúde e outros serviços ocorre às 17h (fl. 56). Portanto, não vislumbro a existência de qualquer irregularidade. 

Quanto às demais exigências, verificou-se que estão sendo cumpridas. 
Por fim, registro que em razão da presente Promoção de Arquivamento deixo de encaminhar resposta ao Ofício Circular nº 

002/2010/PFDC/MPF-GPC, conforme solicitado na parte final do documento em referência. 

 
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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Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil 
Público, determinando, em ato contínuo: 

i. Publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
ii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional (NAOP) da PRR4, para análise e homologação da presente decisão, nos 

termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4126| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 15 DE MAIO DE 2015 

 
Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de mensagem eletrônica encaminhada a esta Procuradoria da República por Luiz Otávio 

da Rosa Borges, noticiando possíveis irregularidades quanto ao não cumprimento da Instrução Normativa nº 28/99 do Tribunal de Contas da União, que 
estabelece regras para a implementação da homepage Contas Públicas (www.contaspublicas.gov.br), de que trata a Lei nº 9.755/98. (fl. 03/04). 

Em razão do cadastro incompleto do Município de Gramado no sítio Contas Públicas (fl. 05/06), oficiou-se ao Município para que 
justificasse a não publicação, bem como, para que adotasse as medidas necessárias visando o integral cumprimento do supracitado regulamento (fl. 09). 

Em resposta, o Município informou que as publicações disciplinadas na Lei nº 9.755/98 estariam sendo disponibilizadas no site 
www.gramado.gov.br. (fls. 17/19). 

Após troca de ofícios com o Município e a expedição de Recomendação (fls. 28/105), verificou-se o integral cumprimento da IN 
TCU n º 28/99 e a regularização das publicações dos demonstrativos de contas públicas. (fl. 107) 

Assim, verifica-se o saneamento das irregularidades inicialmente detectas, que não configuraram impropriedades sérias cujas 
reprovações e sanções devam se dar por meio da aplicação da Lei nº 8.429/92. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil 
Público, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17,§ 3° da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06;   

ii. Publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
iii. Remeta-se os autos à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da presente 

decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 4102| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 15 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.29.002.000185/2009-13 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de mensagem eletrônica encaminhada a esta Procuradoria da República por Luiz Otávio 
da Rosa Borges, noticiando possíveis irregularidades quanto ao não cumprimento da Instrução Normativa nº 28/99 do Tribunal de Contas da União, que 
estabelece regras para a implementação da homepage Contas Públicas (www.contaspublicas.gov.br), de que trata a Lei nº 9.755/98. (fl. 03/04). 

Em razão do cadastro incompleto do Município de Pinhal da Serra no sítio Contas Públicas (fl. 05/06), oficiou-se ao Município para 
que justificasse a não publicação, bem como, para que adotasse as medidas necessárias visando o integral cumprimento do supracitado regulamento (fl. 
09). 

Em resposta, o Município informou que aquela administração tomara posse em janeiro de 2009 e que as administrações anteriores 
jamais promoveram a publicação disciplinada na Lei nº 9.755/98.  Por fim solicitou prazo para realizar os ajustes e publicações necessárias. (fl. 13). 

Após reiterada troca de ofícios com o Município e a expedição de Recomendação (fls. 24/80), verificou-se a regularização das 
publicações previstas na IN TCU n º 28/99. (fl. 81) 

Assim, verifica-se o saneamento das irregularidades inicialmente detectas, que não configuraram impropriedades sérias cujas 
reprovações e sanções devam se dar por meio da aplicação da Lei nº 8.429/92. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil 
Público, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17,§ 3° da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06;   

ii. Publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
iii. Remeta-se os autos à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da presente 

decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
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-RS - 4089| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 18 DE MAIO DE 2015 
 

Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000380/2014-01. Assunto: Apurar 
possíveis atrasos nos pagamentos dos bolsistas do PRONATEC vinculados ao 
IFRS. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado após o recebimento de representação sigilosa de bolsista do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC vinculado ao Instituto Federal do RS1, alegando eventuais atrasos nos pagamentos dos bolsistas 
do Programa. 

Como medida inicial, foi mantido contato telefônico – conforme certificado à fl. 04, com o IFRS com o objetivo de obter mais 
informações sobre os supostos atrasos nos pagamentos. Segundo o setor financeiro da Reitoria do IFRS, o governo federal não libera a totalidade de 
créditos para o pagamento dos bolsistas fazendo-o de maneira parcelada. Esta, segundo o IFRS, é a principal razão demora. 

Visando a instruir o feito, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/MEC (SETEC) 
e ao IFRS  requisitando informações sobre os atrasos nos repasses das verbas orçamentárias relativos ao pagamento dos bolsistas do PRONATEC no 
âmbito do IFRS (fls. 06 e 07 respectivamente).  

À fl. 10 – verso o IFRS esclareceu que: 
“No início do ano de 2014 ficou definido que o Orçamento referente aos cursos ofertados no primeiro semestre (2014/1) seria liberado 

pela Setec/MEC em três parcelas ao longo do ano. A primeira foi liberada no prazo acordado e conforme os valores solicitados. A partir da segunda 
ocorreram atrasos na liberação do Orçamento, bem como cortes nos valores solicitados pelo IFRS.  

(…)No dia 19 de dezembro de 2014 recebemos mais uma pequena parte do orçamento relativo à segunda parcela, mas até o momento 
não recebemos os recursos financeiros para efetivar os pagamentos dos bolsistas”. 

Por oportuno, a SETEC informou (fls. 13/14) que quanto ao IFRS os atrasos efetivamente ocorreram de julho a dezembro de 2014, 
em razão de atrasos no repasse dos recursos orçamentários. Contudo, em dezembro de 2014 foi repassado ao IFRS a quantia de R$ 2,1 milhões para o 
pagamento dos bolsistas. 

O feito foi acautelado por 90 dias e após oficiado ao IFRS (fl. 17) solicitando informações se o repasse do MEC de R$ 2,1 milhões 
teria sido suficiente para a quitação dos débitos junto aos bolsistas referentes ao ano de 2014. Por sua vez, o Instituto relatou (fl. 19) que o recurso 
orçamentário de R$ 2,1 milhões liberado em dezembro, só se tornou recurso financeiro em 2015, quando começaram a serem feitos os pagamentos 
referentes aos meses de julho a novembro de 2014, encaminhou a programação financeira emitida pelo SIAFI (fls. 20/21). Frisou também, que apesar do 
repasse do MEC, a totalidade da previsão orçamentária ainda não teria sido recebida. No que tange às quitações dos débitos com os bolsistas, até a 
primeira quinzena de abril/2015 seriam sanadas as pendências até novembro/2014, e com relação a dezembro/2014 e seguintes seria solicitado à SETEC 
a liberação de novo recurso orçamentário e financeiro (fl. 19 - verso). 

Compulsando os autos, observa-se que a suposta irregularidade noticiada pelo representante seria referente ao atraso dos pagamentos 
das bolsas referentes ao PRONATEC pelo governo federal, vale dizer, o representante busca a defesa de interesses de natureza pecuniária, logo disponível. 
Ocorre que, ante aos esclarecimentos prestados pelo IFRS e pela SETEC, e tendo em vista que não se insere no âmbito de atribuições do Ministério 
Público Federal eventual cobrança judicial de parcelas ainda não adimplidas2, não se vislumbra necessidade de continuação da presente investigação. 

Nesse sentido, cabe destacar deliberação do Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da PRR-
2ª Região, ao analisar a Notícia de Fato nº 1.17.001.000322/2013-19 (8ª sessão ordinária de 2014):  

"1. Notícia de fato veiculando representação formulada pelo Sr. Lindendorf Greggio Neto, através da qual noticiou, em síntese, que 
alunos de uma das turmas do curso de auxiliar administrativo oferecido pelo SENAI em Cachoeiro do Itapemirim no período de 26/08/2013 a 25/10/2013 
não receberam valores referentes a bolsa-auxílio financiada pelo PRONATEC 2. Ausência de atribuição do MPF 3. O Representante buscou através de 
sua representação que o MPF atuasse na defesa de interesse de natureza pecuniária, o que não se insere na esfera de atribuições do Parquet, que apenas 
pode atuar na tutela de direitos individuais não homogêneos de natureza indisponível." 

Pois bem, em que pese entender que a situação relatada concerne à pretensão individual disponível, para cuja tutela não se encontra 
vocacionado o MPF (cf. arts. 127 e 129 da CF/88; art. 1º e 15, a contrario sensu, da LC 75/93; art. 82 do CPC e Res. Nº 06 do XIV Encontro Nacional 
de Procuradoras e Procuradores dos Direitos do Cidadão), buscou-se com esse procedimento apurar a real causa do atraso dos pagamentos dos bolsistas, 
ou seja, descobrir se o atraso se dava em razão de eventual omissão do IFRS ou efetivamente por falta de verbas orçamentárias. De todo o exposto restou 
inequívoco que o problema advém da política orçamentária administrada pelo MEC. 

Ademais, cabe salientar que tramita no âmbito do MPF diversos procedimentos buscando apurar eventuais atrasos nos repasses do 
MEC às Instituições de Ensino3. 

Apesar do exposto é importante considerar que o atraso no pagamento dos bolsistas do PRONATEC no âmbito do IFRS, refente ao 
ano de 2014, foi parcialmente regularizado, ou seja, faltando apenas o mês de dezembro, para o qual o IFRS já tomou as medidas cabíveis para obter a 
respectiva verba, assim é possível concluir também pela perda do objeto do presente Procedimento Preparatório, cumprindo relatar que não há mais justa 
causa para continuidade do feito, bem como inexiste objeto secundário que possa exigir atuação do Ministério Público Federal. 

Isto posto, levando em consideração que o caso trata-se de direito disponível e, mesmo assim, o objeto restou superado, e inexistindo 
fundamento para a adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/06, promovo o ARQUIVAMENTO do 
presente Procedimento Preparatório, determinando, em ato contínuo: 

i. oficie-se ao representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17,§ 3° da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06;   

ii. publique-se, na forma do art. 16,§1º,I da Resolução CSMPP nº 87 de 03/08/06; e 
iii. remeta-se os autos à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da presente 

decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3180| 

PORTARIA Nº 22, DE 15 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 
75/93; 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição Federal (art. 129, inc. II, da Carta Magna; art. 5º, inc. V, da Lei Complementar nº 75/1993), fiscalizando a correta 
aplicação e gestão dos recursos públicos; 

CONSIDERANDO que nesta Procuradoria da República foi instaurado Procedimento Preparatório nº 1.31.000032/2015-68 destinado 
a apurar supostas irregularidades no não atendimento das metas de desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no Município 
de Alta Floresta D´Oeste/RO, quanto à dimensão do horário de funcionamento, da estrutura física e da estrutura de gestão de recursos humanos; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 
pública para a proteção de interesse difuso ou coletivo e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO, por fim, que o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo referido encontra-se exaurido- nos termos 
do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/10 do CSMPF – sem que se tenha logrado êxito na obtenção de elementos suficientes para a propositura da respectiva 
ação civil pública ou arquivamento do feito;  

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar supostas irregularidades no Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS do Município de Alta Floresta D´ Oeste, relacionadas ao não atendimento das metas de desenvolvimento quanto à dimensão do horário de 
funcionamento, da estrutura físcia e da estrutura de gestão de recursos humanos. 

NOMEAR os servidores que estarão lotados no 1º Ofício desta PRM na condição de secretários; 
1. Registre-se e autue-se o presente, juntamente com as peças do Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000032/2015-68; 
2. Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, solicitando-se a publicação de sua íntegra e a notificação da Egrégia 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 6º e 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/10. 
 

JAIRO DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3161| 
PORTARIA Nº 19, DE 17 DE MAIO DE 2015 

 

O Excelentíssimo Senhor Henrique Felber Heck, Procurador da República no Município de Ji-Paraná/RO, Representante Estadual da  
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 5º, III, “e” 
e  6ª VII, “c” e “d” da Lei Complementar nº 75/1993; e pelo artigo 8º, §1°, da Lei nº 7.347/85, 

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

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, o Ministério Público Federal deve zelar pela segurança do trânsito 
em rodovias federais como consequência dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos; 

CONSIDERANDO todo o apurado nos autos do Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000392/2014-89, bem como a necessidade 
de prosseguimento das investigações; 

RESOLVE 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil com o objetivo de “investigar a necessidade de adoção de 

providência de segurança do trânsito, por parte do DNIT, para facilitar o fluxo de pessoas nas proximidades da vida chamada Vitória Régia”. 
NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Junte-se a presente Portaria aos autos; 
2. Promovam-se as alterações necessárias no sistema de registro da Instituição; 
3. Oficie-se à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Ji-Paraná e ao 2° Batalhão de Polícia Militar, também nesta cidade, para 

que noticiem eventuais acidentes ocorridos nos últimos 2 anos, no cruzamento da Rua Vitória Régia com a BR 364, via encontrada na saída de Ji-Paraná, 
sentido Ouro Preto. Prazo: 30 dias. Fundamento jurídico da requisição: art. 8°, inciso II e § 5° da LC 75/1993. 

DAR CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu/sua Coordenador/a, 
nos termos da Resolução nº 87, de 03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º. 

Publique-se. 
 

HENRIQUE HECK 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9229| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000848/2014-11. Assunto: Apurar a atuação do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia na fiscalização das 
farmácias e drogarias, no que tange ao cumprimento do artigo 15 da lei 5.991/73 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo apurar  a atuação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Rondônia na fiscalização das farmácias e drogarias, no que tange ao cumprimento do artigo 15 da lei 5.991/73. 
 

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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Vale ressaltar que as razões que impediram a análise no prazo estabelecido foram as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato 
da procuradora responsável pelo Ofício estar em período de exclusividade no Gabinete Eleitoral e seus substitutos têm sido estabelecidos mediante escala. 
Registra-se ainda, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar de servidores compatíveis 
para com a exorbitante demanda neste Estado. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se no dia 09/05/2015, prorrogo o 
prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 
alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 
Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Aproveitando a oportunidade, e visando dar continuidade à investigação, determino a seguinte diligência: 
1.Cumpra-se o item 2 do despacho de f. 333-verso 
2.Após, voltem os autos conclusos para deliberação.  
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 3113| 
PORTARIA Nº 24, DE 19 DE MAIO 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 término do prazo de tramitação do procedimento preparatório, 
b) considerando a necessidade de dar prosseguimento à investigação, aguardando-se, no momento, a resposta ao ofício nº 635/2015; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL nº 1.33.001.000555/2014-59, para promover a ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e no sítio da PRSC e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara 

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

MICHAEL VON MÜHLEN DE BARROS GONÇALVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17475| 
PORTARIA Nº 119, DE 6 DE MAIO DE 2015 

 
Tipo AA nº 1.33.000.001094/2015-22. CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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 1.33.000.001094/2015-22 versando sobre denúncia que trata de possível 
irregularidade na convocação da servidora dos Correios Sayonara Espíndola, concurso de edital nº 79/2006, a denunciante afirma que foram chamados 
para preencher as vagas do concurso 16 candidatos e os outros aprovados ficaram preenchendo o cadastro de reserva, mas, segundo a denunciante, a 
candidata ocupante da colocação de nº 78 foi convocada para preencher uma vaga sem que os outros, ocupantes das posições anteriores á ela, fossem 
convocados, no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção e Patrimônio Público 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. 
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:. POSSÍVEL IRREGULARIDADE DE NOMEAÇÃO 

DE SERVIDORA DO CORREIOS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 79/2006 ; 

 
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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b)  a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 
a devida publicação;; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17674| 
PORTARIA Nº 120, 7 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.33.000.001087/2015-21. CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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 1.33.000.001087/2015-21 versando sobre  possível desvio de função nas 
atividades desempenhadas pelos Controladores de Tráfego Aéreo ATCOs, vinculados ao CINDACTA II – Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo, descumprimento da carga horária estabelecida pela Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 63-34 e o assédio moral 
sofrido pela ação de superiores e órgãos de controle, bem como descumprimento da ICA 100-30  no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção e 
Patrimônio Público 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. 
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: POSSÍVEL MÁ GESTÃO DE PESSOAL DO 

COMANDO DA AERONÁUTICA, REFLETINDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CONTROLADORES DO TRÁFEGO AÉREO. 
; 

b)  a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 
a devida publicação;; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17461| 
PORTARIA Nº 124, DE 8 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.33.000.001108/2015-16. CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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CONSIDERANDO a existência de Notícia de Fato nº 1.33.000.001108/2015-16 versando sobre possível omissão do Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis – CRESCI/SC na apuração de irregularidades praticadas pelos seus fiscalizados.  O denunciante alega ter feito 
denúncias junto ao CRECI/SC contra a Imobiliária Leier LTDA e a Corretora Cátia Regina Niehues Becker, contudo o CRESCI não tomou nenhuma 
providência. O fato denunciado ocorreu no município de Schroeder. no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção e Patrimônio Público 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. 
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: POSSÍVEL OMISSÃO DO CONSELHO REGIONAL 

DE CORRETORES DE MÓVEIS - CRECI/SC NA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES PRATICADAS POR SEUS FISCALIZADOS. ; 
b)  a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação;; 
c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17543| 
PORTARIA Nº 140, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
PRDC.  SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PENICILINA 
BENZATINA. POSSÍVEL DESABASTECIMENTO. PREJUÍZOS À SAÚDE 
PÚBLICA. 
 

O Ministério Público Federal, por seu Procurador signatário, no uso de suas atribuições na Subseção Judiciária Federal de  
Florianópolis/SC; 

Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, c/c 
artigo  129, III e IX, da Constituição da República; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 
(arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República; arts. 81/82 e 91/92 da Lei 8.078/90 e art. 21 da Lei n.º 7.347/85); 

Considerando os termos da documentação anexo noticiando possível desabastecimento do medicamento penicilina benzatina, com 
possível impacto em curso prazo na atenção básica, em especial na prevenção da sífilis congênita. 

RESOLVE:   
Com fundamento nos dispositivos legais referidos, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar 

possível desabastecimento do medicamento penicilina benzatina com prejuízos à saúde pública. 
Desde logo determina-se o que segue: 
a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles nos sistemas informatizados desta Órgão; 
b) acoste-se os documentos que instruem a presente; 
c) comunique-se a instauração do presente ao r. Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na 4ª 

Região (NAOP4/PFDC), mediante publicação nos termos de praxe; 
d) após, cumpram-se as demais providências. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17675| 
PORTARIA Nº 141, 20 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.33.000.001306/2015-71. CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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CONSIDERANDO a existência de Notícia de Fato nº 1.33.000.001306/2015-71 versando sobre eventuais irregularidades na 
concessão de bolsas de auxílio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina no âmbito do Núcleo de Combate 
à Corrupção e Patrimônio Público 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. 
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com caráter sigiloso, com a seguinte ementa: BOLSAS DE AUXÍLIO. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UFSC. POSSÍVEL FAVORECIMENTO DE ALGUNS ESTUDANTES. EVENTUAL 
DESREPEITO AOS CRITÉRIOS DE CONSTATAÇÃO DA RENDA PER CAPITA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS MEMBROS DA 
COMISSÃO DE BOLSAS E DAS CONTAS REFERENTES ÀS VERBAS PÚBLICAS RECEBIDAS ; 

b)  a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 
a devida publicação;; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17677| 
PORTARIA Nº 142, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

Notícia de Fato nº 1.33.000.001294/2015-85. CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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 1.33.000.001294/2015-85 versando sobre eventuais irregularidades na 
execução da construção da quadra de esportes na Escola Municipal Vila Santana, no Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC no âmbito do Núcleo 
de Combate à Corrupção e Patrimônio Público 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.  
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES 

NA EXECUÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES. ESCOLA MUNICIPAL VILA SANTANA. MUNICÍPIO DE SANTO 
AMARO DA IMPERATRIZ. RECURSOS FEDERAIS. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. PAC II - 
QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS; 

b)  a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 
a devida publicação; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17576| 
PORTARIA Nº 143 DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para 
coligir dados e informações sobre os fatos noticiados na Noticia de Fato nº 1.33.000.000107/2015-46, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as 
providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. APP. AVERGUAR SUPOSTO CORTE DE VEGETAÇÃO EM APP PARA IMPLANTAÇÃO DE 

SITEMA DE DRENAGEM URBBANA. LOCALIZADO NA RODOVIA BR-101, KM 196, EM BIGUAÇU/SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação. 
 

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 
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-SC - 17629| 

PORTARIA Nº 144, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, ESPECIALMENTE as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para 
coligir dados e informações sobre os fatos noticiados na Noticia de Fato nº 1.33.000.001362/2015-14, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as 
providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. APP. AVERIGUAR SUPOSTA CONSTRUÇÃO IRREGULAR QUE OBSTRUI O ACESSO DE 

EMBARCAÇÃO PARA USO DA MARICULTURA, LOCALIZADO NA RODOVIA BALDICERO FILOMENO, EM FRENTE AO Nº 5817, NA 
LOCALIDADE CONHECIDA COMO BARRO VERMELHO, NO RIBEIRÃO DA ILHA, FLORIANÓPOLIS/SC. 

b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
solicitando-lhes publicação. 

 
EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 

Procurador da República 
 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.33.002.000195/2014-85 
 

 Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar demanda da liderança da TI Toldo Chimbangue, acerca da necessidade de atuação 
mais afetiva da Polícia Militar naquela área indígena. 

 Segunda a representação, pessoas estranhas à aldeia estão entrando na terra indígena por meio dos campings (áreas de lazer) 
localizadas no entorno, sendo que muitas vezes há entrada de drogas e materias roubados na TI. 

 Oficiado à Polícia Militar a fim solicitar esclarecimentos quanto aos  fatos, especiamente em relação à efetividade do patrulhamento 
daquele órgão no entorno da TI Chimgangue, aquela informou que vem fazendo rondas através das guarnições de áreas e também das guarnições 
especializadas nas adjacências da Terra Indígena, na medida do possível e que as ocorrências policiais havidas tem sido atendidas na medida que são 
informadas (fl. 10). 

 Conforme documento elaborado pelo representante, o Cacique da Aldeia Toldo Chimbangue, em conjunto com o Coordenador da 
Funai, encaminhado a esta Procuradoria da República, bem como ao Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, ao Delegado Regional 
de Polícia Civil e ao Delegado -Chefe da Polícia Federal, ambos também de Chapecó,  consta relato de ocorrência de tráfico e uso de drogas ilícitas e 
armas na Terra Indígena Toldo Chimbangue e que, principalmente, nos finais de semana e a noite (após às 21 horas) ocorre a entrada de pessoas estranhas 
à comunidade para fornecer drogas aos indígenas, que aquelas portam arma de fogo, ameaçam e intimidam as lideranças indígenas.  No referido 
documento há solicitação de apoio para adoção de medidas de combate aos atos ilícitos ( fl. 17/18). 

 O Ministério Público Federal solicitou ao Comando da Polícia Militar, esclarecimentos sobre as medidas adotadas para 
amenizar/resolver os fatos noticiados acima, tendo essa informado que devido ao grande número de ocorrências na área urbana desta cidade, aliado à 
falta de efetivo e logística (viaturas), não é possível realizar policiamento ostensivo preventivo no local. Salientou, por fim, que apesar de não ser realizado 
policiamento preventivo, as demandas via Central de Emergência (190) são sempre atendidas pela Polícia Militar. 

 É o relatório.  
 Os objetivos da instauração do presente feito consistiu em apurar a necessidade de uma atuação mais efetiva da Polícia Militar junto 

à TI Toldo Chimbangue, em razão dos fatos noticiados pelo Cacique daquela comunidade. 
 Das medidas trazidas pelo Comando da Polícia Militar de Chapecó, muito embora não seja o ideal para uma atuação nos casos da 

criminalidade, o que reclamaria uma trabalho preventivo junto à comunidade afetada, o que sabe-se ainda não ser possível em nosso país, como regra 
geral, contudo houve a informação de que diante de qualquer movimentação estranha na TI, ou em suas áreas próximas, é possível ser acionada a Polícia 
Militar que esta prestará atendimento. 

 Vale lembrar, ainda, que caso alguma irregularidade seja constatada este Parquet Federal pode ser informado para a tomada das 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais. 

 Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, não 
subsistindo motivos que justifiquem a continuidade deste procedimento. 

Ante o exposto, promove-se o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil. 
Sem prejuízo, e nos termos do artigo 17 da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 

parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 
 a) oficie-se ao cacique da TI Toldo Chimbangue, encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 

17, parágrafo 3º, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 
 b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, acompanhado 

da promoção de arquivamento, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Ciência à FUNAI. 
 

 CARLOS HUMBERTO PROLA JÚNIOR 
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-SC - 17465| 

DESPACHO DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001719/2012-11 
 

1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de alcançar o objeto do presente 
feito, em especial para cumprimento do despacho de fls. 713 e verso, prorrogo o seu  prazo por 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23, de 
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

2) à Secretaria para solicitação da publicação do ato, bem ainda para registro da presente prorrogação no sistema Único. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17479| 
DESPACHO DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.003953/2003-84 
 

1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de alcançar o objeto do presente 
feito, em especial aguardar informações solicitadas ao Ministério da Saúde (Secretaria de Assistência à Saúde e Secretaria de Vigilância Sanitária), ao 
Ministério do Trabalho (Secretaria de Inspeção do Trabalho), a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através dos Ofícios nºs 2645, 2650, 2660, 2669, 2670 e 2671/2015-PRDC-MPF/PR/SC, 
respectivamente, prorrogo o seu  prazo por 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público – CNMP; 

2) à Secretaria para solicitação da publicação do ato, bem ainda para registro da presente prorrogação no sistema Único. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 34895| 

PORTARIA Nº 576, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando o teor da decisão da 3ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, datada de 25 de fevereiro de 2015, bem como o previsto no art. 18-A, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, resolve: 

I - Designar a Procuradora da República ADRIANA DA SILVA FERNANDES, lotada na Procuradoria da República em São Paulo, 
e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que a substituir, para oficiar nos autos do Inquérito Civil Público n° 1.34.001.004226/2013-
69, em trâmite no Grupo III do Núcleo da Tutela Coletiva desta Procuradoria; 

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

 
THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 34619| 
PORTARIA Nº 583, 20 DE MAIO DE 2015 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o teor do art. 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, os termos a Portaria PGR nº 468, de 21 de setembro de 
1995, da Portaria PGR nº 472/2008, de 23 de setembro de 2008, da Portaria nº 192/2010, de 01 de fevereiro de 2010, e da Portaria nº 936, de 22 de julho 
de 2013, resolve: 

I – Designar os Excelentíssimos Senhores Procuradores da República abaixo indicados para oficiarem perante as Subseções 
Judiciárias a seguir elencadas, sem prejuízo de suas demais atribuições: 

1. Subseção: 29ª (Varas Federais de Registro) 
Período: 20 a 22 de maio de 2015 
Procurador: ROBERTO FARAH TORRES 
2. Subseção: 16ª (Varas Federais de Assis) 
Período: 20 a 22 de maio de 2015 
Procurador: LUÍS ROBERTO GOMES 
3. Subseção: 14ª (Varas Federais de São Bernardo do Campo) 
Período: 19 a 21 de maio de 2015 
Procurador: JULIANA MENDES DAUN FONSECA 
4. Subseção: 43ª (Varas Federais de Limeira) 
Período: 19 a 21 de maio de 2015 
Procurador: PATRICK MONTEMOR FERREIRA 
II – Determinar seja dado conhecimento aos Procuradores designados e às Subseções Judiciárias interessadas. 
 

THIAGO LACERDA NOBRE 
Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

 

 
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 - 34866| 

PORTARIA Nº 571, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a competência que lhe foi delegada 
por meio da Resolução nº 01, de 12 de novembro de 2010, considerando a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
datada de 29 de abril de 2015, bem como o regular afastamento da Procuradora da República Marta Pinheiro de Oliveira Sena, titular do 9º Ofício da 
área criminal desta Procuradoria, resolve: 

I – Designar a Procuradora da República CAROLINA LOURENÇÃO BRIGHENTI, lotada na Procuradoria da República em São 
Paulo, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que a substituir, para oficiar nos autos n.° 0015348-32.2014.403.6181, em trâmite 
perante a 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP; 

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

 
THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 34874| 
PORTARIA Nº 573, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a competência que lhe foi delegada 
por meio da Resolução nº 01, de 12 de novembro de 2010, considerando a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
datada de 29 de abril de 2015, bem como o regular afastamento da Procuradora da República Cristiane Bacha Canzian Casagrande, titular do 8º Ofício 
da área criminal desta Procuradoria, resolve: 

I – Designar a Procuradora da República CAROLINA LOURENÇÃO BRIGHENTI, lotada na Procuradoria da República em São 
Paulo, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que a substituir, para oficiar nos autos n.° 0015266-98.2014.403.6181, em trâmite 
perante a 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP; 

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

 
THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 34850| 
PORTARIA Nº 574, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a competência que lhe foi delegada 
por meio da Resolução nº 01, de 12 de novembro de 2010, a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 
11 de maio de 2015, resolve: 

I – Designar o Procurador da República MÁRCIO SCHUSTERSCHITZ DA SILVA ARAÚJO, lotado na Procuradoria da República 
em São Paulo, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n.° 0000585-89.2015.403.6181, em 
trâmite perante a 9ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP; 

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

 
THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 34705| 
PORTARIA Nº 582, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 29 de abril de 2015, resolve: 

I – Designar o Procurador da República ANDRÉ LUIZ MORAIS DE MENEZES, lotado na Procuradoria da República no Município 
de Ribeirão Preto e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n° 0006836-06.2014.403.6102, em 
trâmite perante a 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP; 

II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Ribeirão Preto, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1602| 
PORTARIA Nº 20, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, 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 DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL  
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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para a realização do projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc, que tem como objetivo a analise estrutural da educação pública, por ora no 
Município de CRISTAIS PAULISTA. Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) registro e autuação da presente portaria e despacho 
que a instruem; b) comunicação da instauração do presente Inquérito Civil Público à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 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 e art. 7º, 
§2º da Res. 23 do CNMP. 

 
WESLEY MIRANDA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1603| 
PORTARIA Nº 21, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, 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 DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL  
para a realização do projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc”, que tem como objetivo a analise estrutural da educação pública no Município 
de RIBEIRÃO CORRENTE. Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) registro e autuação da presente portaria e despacho que a 
instruem, vinculados ao 1º Ofício desta PRM de Franca; b) comunicação da instauração do presente Inquérito Civil Público à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão - PFDC, 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 e art. 7º, §2º da Res. 23 do CNMP. 

 
WESLEY MIRANDA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1605| 
PORTARIA Nº 22, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, 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 DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
para a realização do projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc”, que tem como objetivo a analise estrutural da educação pública no Município 
de SÃO JOSÉ DA BELA VISTA. Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) registro e autuação da presente portaria e despacho que a 
instruem, vinculados ao 1º Ofício desta PRM de Franca; b) comunicação da instauração do presente Inquérito Civil Público à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão - PFDC, 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 e art. 7º, §2º da Res. 23 do CNMP. 

 
WESLEY MIRANDA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1606| 
PORTARIA Nº 23, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, 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 DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
para a realização do projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc”, que tem como objetivo a analise estrutural da educação pública no Município 
de RESTINGA. Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) registro e autuação da presente portaria e despacho que a instruem, vinculados 
ao 1º Ofício desta PRM de Franca; b) comunicação da instauração do presente Inquérito Civil Público à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - 
PFDC, 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 e art. 7º, §2º da Res. 23 do CNMP. 

 
WESLEY MIRANDA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 34795| 
PORTARIA Nº 234, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

Constituição da República de 1988, regulamentado pelos arts. 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, bem como pela Resolução CSMPF nº 87/06: 
CONSIDERANDO que, em 04 de outubro de 2014, foi autuado e distribuído nesta Procuradoria da República em São Paulo a presente 

Notícia de Fato sob o nº 1.34.001.007263/2014-18, com a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO. CREA. Eventual repasse indevido de valores entre empresas que comercializam planos de saúde e 

pessoas vinculadas ao sistema Confea/CREA”. 
CONSIDERANDO que os elementos probatórios constantes dos presentes autos dão conta da possível prática de ato(s) de 

improbidade administrativa (arts. 9o a 11, Lei nº 8.429/92); 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (art. 127, caput, Constituição da República de 1988;art. 1o, Lei Complementar nº 75/93); 
CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 (art. 129, III, Constituição da República de 1988; art. 5o, incisos I, 
alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, todos da Lei Complementar nº 75/93); 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que o inquérito civil destina-se a apurar a ocorrência de fatos que acarretem danos a interesses que incumbem ao 
Ministério Público salvaguardar, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º, Resolução 
CNMPnº 23/07; art. 1o, Resolução CSMPF nº 87/06); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa (arts. 1o, IV, e 5o, I, ambos da Lei 
nº 7.347/85; art. 17, Lei nº 8.429/92); 

CONSIDERANDO a necessidade da conclusão de diligências investigatórias necessárias à instrução do presente feito, e tendo em 
vista, ainda, o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 6º, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, zelando-se pela observância das normas incidentes na espécie (arts. 
5o e 15, ambos da Resolução CSMPF nº 87/06; art. 9º, Resolução CNMP nº 23/07; Rotina de Serviços DITC nº 01/06). 

No mais, comunique-se a instauração do presente inquérito civil à 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, inclusive para a publicação desta portaria no Diário Oficial (art. 7º, §2º, I e II, Resolução CNMP nº 23/07; arts. 6º e 16, § 1º,  I, da Resolução 
CSMPF nº 87/06). 

Por fim, retornar conclusos para avaliação das providências a serem tomadas. 
 

JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1607| 
RETIFICAÇÃO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, e com 
base nos artigos 6º e artigo 16, §1º, I, da resolução nº 87-2010, do CSMPF, e do artigo 7º da resolução nº 23-2007, do CNMP, resolve: 

Retificar a Portaria nº 18, de 31 de março de 2015, publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico, Caderno 
Extrajudicial, Edição nº 62/2015, de 06 de abril de 2015, publicado no dia 07 de abril de 2015, página 61, onde se lê: “Conversão do P.P. nº 
1.34.005.000145/2014-31 em Inquérito Civil”, leia-se: “Conversão do P.P. Nº 1.16.000.001750-2014-97 em Inquérito Civil”. 

 

DANIELA PEREIRA BATISTA POPPI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4316| 
DESPACHO Nº 1.106, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

Prorrogação do Inquérito Civil nº 1.34.010.001043/2013-82. 
 

Considerando que o prazo do presente inquérito civil está prestes a expirar, conforme estabelecem o artigo 15 da Resolução nº87/2010, 
de 06/04/2010, do CSMPF e o artigo 9º da Resolução nº23/2007 do CNMP; 

Considerando que o objeto do presente feito versa sobre eventual descumprimento do horário de trabalho por médico do Programa 
Saúde da Família no município de Cajuru/SP; 

Determino: 
1. a prorrogação de seu prazo por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução nº87/2010 do CSMPF e do artigo 9º da 

Resolução nº23/2007 do CNMP; 
2. a solicitação de publicação deste despacho pela Divisão de Editoração e Publicação PRG/DIEP/SEJUD, bem como ciência à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio do Sistema Único; 
3. após, tornem os autos conclusos para análise da resposta da Prefeitura Municipal de Cajuru/SP ao Ofício 

PRM/RP/TC/CD/709/2015. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4321| 
DESPACHO Nº 1.108, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Prorrogação do Inquérito Civil nº 1.34.010.000035/2013-19. 
 

Considerando a necessidade de manter regularizado o prazo do presente inquérito civil, conforme estabelecem o artigo 15 da 
Resolução nº87/2010, de 06/04/2010, do CSMPF e o artigo 9º da Resolução nº23/2007 do CNMP; 

Considerando a necessidade de se aguardar a resposta do ofício endereçado à Diretoria do DENASUS/Ministério da Saúde  - 
Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único, bem como analisar documentos encartados e requerer novas diligências, caso necessário; 

Determino: 
1. a prorrogação de seu prazo por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução nº87/2010 do CSMPF e do artigo 9º da 

Resolução nº23/2007 do CNMP; 
2. o registro de praxe no sistema ÚNICO e  ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 
3. após, com a vinda da resposta ao ofício ou findo o prazo, façam os autos conclusos. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9736| 
PORTARIA Nº 2, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (programas federais e municipalidades sergipanas) que 

aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade do MPF no Estado de Sergipe (PR/SE), bem como a necessidade de acompanhar medidas em 
execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS E NECESSÁRIAS, 
JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR A ADEQUADA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS PELAS 
MUNICIPALIDADES SERGIPANAS. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: ADOTAR TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS E NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE 

GARANTIR A ADEQUADA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS PELAS MUNICIPALIDADES SERGIPANAS. 
1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 
2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Proceda-se à expedição de recomendações às municipalidades sergipanas. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9739| 
PORTARIA Nº 3, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS.) que aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade do MPF no Estado de Sergipe (PR/SE), 
bem como a necessidade de acompanhar medidas em execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SERGIPE - UFS. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR A 

ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS. 
1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 
2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Agende-se reunião com a Reitoria da Universidade Federal de Sergipe. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9748| 
PORTARIA Nº 4, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELO 

INSTITUTO Federal de sergipe - ifs.) que aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade do MPF no Estado de Sergipe (PR/SE), bem como a 
necessidade de acompanhar medidas em execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELO INSTITUTO Federal de sergipe 
- ifs. 
 

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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POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR A 

ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELO INSTITUTO Federal de sergipe - ifs. 
1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 
2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Agende-se reunião com a Reitoria do Instituto Federal de Sergipe. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9752| 
PORTARIA Nº 5, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (adequada observância aos direitos das pessoas com 

deficiência) que aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade do MPF no Estado de Sergipe (PR/SE), bem como a necessidade de acompanhar 
medidas em execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente inquérito civil para adotar todas as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, a fim 
de garantir o adequado respeito aos direitos das pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Sergipe. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: adotar as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, a fim de garantir o adequado respeito aos direitos das 

pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Sergipe. 
1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 
2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Agende-se reunião com as entidades de defesa das pessoas com deficiência. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9756| 
PORTARIA Nº 6, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (garantir condições adequadas quanto a serviços, estrutura, 

ambiente do trabalho etc, em Órgãos Federais) que aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade/MPF, bem como a necessidade de acompanhar 
medidas em execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente inquérito civil para adotar todas as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, a fim 
de garantir condições adequadas (serviços, estrutura, ambiente do trabalho etc) em Órgãos e Instalações Federais em Sergipe. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: adotar todas as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, a fim de garantir condições adequadas (prestação 

de serviços, estrutura disponível e em utilização, ambiente do trabalho, etc) em Órgãos e Instalações Federais em Sergipe. 
1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 
2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Agende-se reunião com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

 
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 - 9760| 

PORTARIA Nº 7, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (necessidade de QUE OS PODERES PÚBLICOS, DE 

ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, ATUEM DE MODO A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AOS 
ANSEIOS DA POPULAÇÃO SERGIPANA) que aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade do MPF/SE, bem como a necessidade de 
acompanhar medidas em execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente inquérito civil para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE OS PODERES PÚBLICOS, DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, ATUEM DE 
MODO A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, nas mais diversas áreas temáticas, PARA ATENDER AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO 
SERGIPANA. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE 

OS PODERES PÚBLICOS, DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, ATUEM DE MODO A IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE HABITAÇÃO PARA ATENDER AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO SERGIPANA. 

1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 

2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 
para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Agende-se reunião com os movimentos sociais. 
Aracaju-SE, aos 21 dias de maio de 2015. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9765| 
PORTARIA Nº 8, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

legais: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/ 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
CONSIDERANDO as inúmeras representações a respeito da temática (necessidade de se adotar PROVIDÊNCIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO E EMANCIPAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA, INCLUSIVE OS 
DENOMINADOS CONSOLIDADOS, em SERGIPE.) que aportaram (e continuam aportando)1 nesta Unidade do MPF/SE, bem como a necessidade de 
acompanhar medidas em execução, ou efetivar outras, para resguardo dos direitos em exame. 

RESOLVE instaurar o presente inquérito civil para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E EMANCIPAÇÃO 
DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA, INCLUSIVE OS DENOMINADOS CONSOLIDADOS, NO ESTADO DE 
SERGIPE. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
OBJETO: ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE 

SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E EMANCIPAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE 
REFORMA AGRÁRIA, INCLUSIVE OS DENOMINADOS CONSOLIDADOS, NO ESTADO DE SERGIPE. 

1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (inspeção ordinária última do apuratório originário), no âmbito da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; 

2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 
para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução n.º 23/2007, do CNMP; 

3. Agende-se reunião com o novo Superintendente do INCRA/SE. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã 

 

 
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 - 9775| 

PORTARIA Nº 33, DE 20 DE MAIO 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 1.35.000.002089/2014-81 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 irregularidades na aplicação de recursos públicos federais 

provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no Município de Japaratuba/SE, detectadas a partir de fiscalização promovida 
pela CGU/SE em razão da 39ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):  A apurar 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: CGU 
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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9777| 
PORTARIA Nº 34, DE 15 DE MAIO 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 1.35.000.001949/2014-60 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 irregularidades na aplicação de recursos públicos federais 

provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no Município de Japaratuba/SE, detectadas a partir de fiscalização promovida 
pela CGU/SE em razão da 39ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):  A apurar 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: De ofício 
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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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 6155| 

PORTARIA Nº 66, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

Proc. MPF/PR/TO nº 1.36.000.000266/2014-58 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, em exercício no Ofício da Defesa do Meio 
Ambiente, Patrimônio Cultura, Índios e Comunidades Tradicionais, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o teor da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 e  

Considerando o contido nos autos do procedimento preparatório identificado acima, autuado a partir de Ofício PR/RJ/GP/Nº 
471/2014, encaminhando, via eletrônica, em atendimento ao item 04 da ata da 9ª reunião do GT Nuclear, cópia do Procedimento Preparatório nº 
1.30.012.000416/2001-93, instaurado no âmbito da Procuradoria da República do Rio de Janeiro com o objetivo de verificar se as empresas que exercem 
atividades nucleares e radioativas licenciadas pela CNEN estavam licenciadas pelo órgão ambiental; 

Considerando as informações prestadas pelo CNEN, fl. 76, de que existem empresas que exercem atividades radioativas no Estado 
do Tocantins licenciadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

Considerando que compete à União autorizar, sob regime de permissão, a comercialização e a utilização e a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais (art. 21, XXIII da CF); 

Considerando a necessidade de averiguar se as empresas, no Estado do Tocantins, que exercem atividades nucleares e radioativas 
licenciadas pela CNEN possuem licenciamento ambiental do órgão competente; 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal zelar pela defesa do Meio Ambiente; 
Considerando, ainda, que não há elementos suficientes para definir a medida a ser adotada; 
RESOLVE: 
1- Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendente a apurar os fatos noticiados, em toda a sua extensão, com os seguintes elementos: 
REPRESENTANTE: 4ª Câmara de Coordenação e Revisão – GT Energia Nuclear; 
INTERESSADOS: CNEM, Estado do Tocantins e Município de Palmas-TO; 
OBJETO: verificar se as empresas/empreendimentos, no Estado do Tocantins, que exercem atividades radioativas licenciadas pela 

CNEN possuem licenciamento ambiental do órgão competente. 
FUNDAMENTO: Art. 5º, inciso III, letra d), e Art. 6º, VII, letra b) da Lei Complementar nº 75/93 
2- Determinar a realização da seguinte providência: 
Oficie-se às Vigilâncias Sanitárias Municipal de Palmas e Estadual requisitando informações sobre o licenciamento/regularidade 

acerca do funcionamento da clínica Nuclearmed Palmas S/S LTDA, localizada, nesta capital, na NS A, 501 Sul, Cj 02. Lote. 12, Setor 05, Plano Diretor 
Sul; 

3- Encaminhe-se cópia da presente à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para publicação; 
4- Publique-se no mural desta PR/TO. 
 

ÁLVARO LOTUFO MANZANO 
Procurador da República 
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