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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 4275| 
PORTARIA Nº 28, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.10.000.000993/2014-21 
 

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 o presente procedimento foi instaurado visando a apurar supostas irregularidades na execução do Convênio 
nº 177/2007, firmado com a SUFRAMA, por parte do Estado do Acre e a Empresa JM Terraplanagens e Construções LTDA, conforme relatado nos 
autos do Processo de Tomada de Contas n° 005.924/2011-1 (Acórdão n. 2570/2014 – TCU – Plenário); 

CONSIDERANDO que há diligências pendentes, conforme consta no despacho anexo, a denotar a necessidade de se prosseguir nas 
investigações; 

CONSIDERANDO que o prazo do Procedimento Preparatório em epígrafe encontra-se em vias de esgotar-se;  
RESOLVE convertê-lo em Inquérito Civil e determinar o seguinte:  
1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 
 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 AMAPÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 6697| 
PORTARIA N º 8, DE 21 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: 

 
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 que esta Procuradoria da República autuou a Notícia de Fato nº 1.12.000.000268/2015-60, em 16 de abril de 
2015, a partir de representação encaminhada pelo atual presidente do Caixa Escolar Plácido de Castro (Município de Pracuúba), noticiando suposta 
ausência de prestação de contas dos recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no ano de 2012, valor R$ 3.720,00 (três 
mil e setecentos e vinte reais) por parte do ex-gestor, o senhor Adriel Pontes Vilhena. 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 
República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Resolve instaurar Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, inc. III da Constituição Federal e no artigo 2º, § 4º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007. 
Ante o exposto, determino que a Coordenadoria Jurídica desta unidade providencie o registro e autuação da presente portaria de 

instauração de Inquérito Civil, com o objeto acima descrito.  
Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

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

RICARDO AUGUSTO NEGRINI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 6677| 
PORTARIA Nº 106, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República sig-natário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constitui-ção da República, e: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Consti-tuição Federal; 
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 9, §9º, da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
DETERMINA A CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000269/2015-12, A FIM DE 

APURAR POSSÍVEL ATO DE IMPROBI-DADE ADMINISTRATIVA, CONSISTENTE NA SUBCONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA 
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA NO ESTADO DO AMA-PÁ NO ÂMBITO DO CONTRATO 11/2009, FIRMADO COM A 
EMPRESA FIEL CAR PEÇAS E SERVIÇOS E CONTRATAÇÃO VERBAL DA MESMA PARA LOCAÇÃO DE DEZ VEÍCULOS DURANTE A 
CAMPANHA “AGULHA OFICIAL”, CONFORME COMUNICAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coor-denação 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. 

Destarte, com o propósito de instruir o procedimento investigatório, determino a expedição de ofício à Superintendência Federal da 
Agricultura do Estado do Amapá – SFA/AP requisitando que informe: 

(a) Quais os contratos que foram gerados das seguintes dispensas de licitação: 
1º) Dispensa de licitação nº 57/2009; 2º) Dispensa de licitação nº 60/2009; 3º) Dis-pensa de licitação nº 61/2009; 4º) Dispensa de 

licitação nº 65/2009; 5º) Dispensa de licitação nº 81/2009 e 6º) Dispensa de licitação nº 82/2009; 
 (b) Encaminhe cópia do contrato nº 11/2009, preferencialmente, em mídia de CD-ROM. 
No mais, determino que seja juntado ao presente procedimento cópias dos docu-mentos do Inquérito Policial 0101/2011. 
após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coorde-nação e Revisão do Ministério Público Federal, 

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

FILIPE PESSOA DE LUCENA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 6700| 
PORTARIA Nº 109, DE 21 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: 

CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República autuou a Notícia de Fato nº 1.12.000.000266/2015-71, em 16 de abril de 
2015, a partir de representação encaminhada pelo atual presidente do Caixa Escolar Plácido de Castro (Município de Pracuúba), noticiando suposta 
ausência de prestação de contas dos recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, no ano de 2000, valor R$ 1.300,00 (hum mil e 
trezentos reais) por parte do ex-gestor, o senhor José Maria Coutinho de Souza. 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 
República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Resolve instaurar Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, inc. III da Constituição Federal e no artigo 2º, § 4º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007. 
Ante o exposto, determino que a Coordenadoria Jurídica desta unidade providencie o registro e autuação da presente portaria de 

instauração de Inquérito Civil, com o objeto acima descrito.  
Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

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

RICARDO AUGUSTO NEGRINI 
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-AP - 6703| 

PORTARIA Nº 110, DE 21 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: 

CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República autuou a Notícia de Fato nº 1.12.000.000316/2015-10, em 29 de abril de 
2015, objetivando apurar possíveis irregularidades praticadas com as verbas destinadas à Unidade Básica de Saúde Lélio Silva, oriundas de emendar 
parlamentar (R$ 500.000,00) e parceria entre o Município de Macapá e o Estado do Amapá (R$ 925.290,00), tendo em vista que até a presente data a 
Secretaria de Saúde do Município de Macapá não respondeu ofício encaminhado no dia 16 de outubro de 2014, solicitando esclarecimentos quanto à 
destinação de tais recursos. 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 
República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Resolve instaurar Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, inc. III da Constituição Federal e no artigo 2º, § 4º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007. 
Ante o exposto, determino que a Coordenadoria Jurídica desta unidade providencie o registro e autuação da presente portaria de 

instauração de Inquérito Civil, com o objeto acima descrito.  
Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Como diligência inicial, determino a que seja reiterado o expediente de fl. 13. 
 

RICARDO AUGUSTO NEGRINI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 6650| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015  

 
Inquérito Civil n.º 1.12.000.000311/2013-25 
 

Trata-se de Inquérito Civil, instaurado mediante Portaria nº 48/2013, de 02/05/2013, no âmbito desta Procuradoria República no 
Estado do Amapá, a partir de ofício formulado pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), que encaminhou mídia digital contendo planilha com 
nomes de servidores que possivelmente acumulam cargos públicos, conforme levantamento realizado pela Controladoria Geral União (CGU) e Tribunal 
de Contas da União (TCU). 

Inicialmente instaurado para apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos por servidores da UNIFAP e do Instituto Federal 
do Amapá (IFAP), determinou-se o desmembramento deste feito e a abertura de novo procedimento apenas em relação aos servidores do IFAP (fls. 
59/60). 

Cumpre observar, pelo teor do documento eletrônico registrado sob o nome “Indícios de acumulação ilegal de cargos.xls”, contido 
na pasta “UNIFAP Cargos TCU”, na mídia de fl. 04, fortes indícios de que servidores da UNIFAP acumulariam ilegalmente cargos públicos. 

Foi determinada a expedição de ofício para a UNIFAP solicitando informações sobre os servidores em questão, notadamente acerca 
de eventual instauração de procedimento administrativo para apurar a acumulação, bem como se há cumprimento regular de horários e se há prejuízo na 
jornada desses servidores (fl. 65). Na oportunidade, também se determinou a expedição de ofícios às instituições com as quais haveria acumulação cargos. 

Em resposta, a UNIFAP informa que há procedimentos administrativos em andamento para averiguar a cumulação de cargos, já tendo 
alguns servidores se manifestado para fazer a opção por um dos cargos (fls. 108/112). Encaminhou, no ensejo, documentação comprobatória (fls. 
113/161). 

Em atenção à solicitação ministerial, vieram aos autos as respostas encaminhados pelas instituições as quais foram oficiadas (fls. 162 
e seguintes). 

É o necessário relato. 
Inicialmente, observa-se que o objeto do presente feito, descrito na Portaria nº 48, de 02/05/2013, é demasiadamente amplo, 

abrangendo um número muito extenso de servidores da UNIFAP que cumulariam ilegalmente cargos públicos. 
Da análise da planilha “Indícios de acumulação ilegal de cargos.xls”, contida na mídia de fl. 04, nota-se que os servidores foram 

classificados nos seguintes grupos: “Infração ao regime de dedicação exclusiva”; “Infração ao regime de dedicação exclusiva e cargos inacumuláveis”; 
“Cargos inacumuláveis”; “Cargos inacumuláveis e jornadas incompatíveis”; e “Jornadas incompatíveis”. 

Dessa forma, infere-se que aqueles do grupo “Infração ao regime de dedicação exclusiva” e “Infração ao regime de dedicação 
exclusiva e cargos inacumuláveis” estão claramente acumulando ilegalmente cargos públicos e recebendo indevidamente a gratificação de exclusividade. 
Tal conduta pode caracterizar, em tese, improbidade administrativa, reservando-lhes as penas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92. 

Quanto aos demais grupos, necessária é a continuidade das investigações, a fim de apurar a natureza dos cargos, se são acumuláveis 
e, em caso positivo, se há compatibilidade de horários. 

Sendo assim, com o intuito de otimizar as investigações, deve este inquérito civil prosseguir apenas em relação aos servidores listados 
nos grupos “Infração ao regime de dedicação exclusiva” e “Infração ao regime de dedicação exclusiva e cargos inacumuláveis”.  

Com relação aos demais servidores, necessário é desmembramento do feito para apurar a irregularidade relativa a cada servidor listado 
na lista de “Cargos inacumuláveis”, “Cargos inacumuláveis e jornadas incompatíveis”, e “Jornadas incompatíveis”, devendo ser livremente distribuídos 
entre os Ofícios desta PR/AP. 

Ante o exposto, determino: 
a) a prorrogação do presente Inquérito Civil, por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, devendo ser enviada, via Sistema Único, cópia do presente despacho para a apreciação do Exmo. Coordenador da 5ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF. A resposta do recebimento deverá ser anexada aos autos para os devidos fins; 

 
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) o aditamento do objeto deste Inquérito Civil, para que conste como objeto a apuração de supostas irregularidades na acumulação 
de cargos públicos no âmbito da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), por servidores sob o regime de dedicação exclusiva, listados às fls. 409. 

c) a instauração de procedimentos autônomos, vinculados à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, a serem distribuídos entre os 
Ofícios desta PR/AP, cujo objeto será apuração individual de supostas irregularidades na acumulação de cargos públicos no âmbito da Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP), praticadas, em tese, pelos seguintes servidores: 

 
SERVIDOR CPF 

LILIANY MARA RODRIGUES DA SILVA 39159965215 
MARIA EMILIA OLIVEIRA CHAVES 69686408215 

MARAYA DE JESUS SEMBLANO BITTENCOURT 64332020200 
ROSILENE SEABRA DE AGUIAR 28214480230 

DINALDA DO SOCORRO BARBOSA DIAS DA SILVA 18850499272 
SERGIO CLEBER DE SA MIRANDA 11268778249 

GUILHERME VARGAS DUQUE 01226661602 
IDANILDE DE OLIVEIRA ROCHA DE LIMA 20885385268 

LUIS ALEXANDRE LEMOS COSTA 71440020230 
CLICIA TATIANA ALBERTO COELHO 63178265287 

VALDIRLEY DE SOUZA LIMA 71472371291 
NUBIA SIMONE SARDINHA DUARTE 43290272249 

ADELSON DE ARAUJO PESSOA 78818672800 
MAURO JOSE BARBOSA DA SILVA 05131111234 

MARIA DE NAZARE MORAES CORREA 07292643272 
MARCIA VIANA DE PAULA LOBO 26327279287 

ERALDO GOMES DA SILVA 09190694287 
MARCIA VALERIA CORREA BATISTA 38873036287 

EMANUELLE SILVA BARBOSA 68853912200 
IVAN BARBOSA SANTOS 32449666249 

SILVIA MARA PEGADO CORREA 09005684291 
GILBERTO SANTIAGO FERREIRA 25140574268 

DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 89352530497 
LILIANE RODRIGUES SOARES 68406541253 

PAULO ROBERTO MIRANDA DA SILVA 23231769272 
VALDINEI DE LIMA FAVACHO 20885059204 

CONCEICAO CORREA MEDEIROS 01400819253 
FERNANDO FERREIRA SOARES 72669047220 

JEFTE DODTH TELLES MONTEIRO 59179660363 
FLAVIO DE OLIVEIRA PALHETA 78033888253 

CARLOS HENRIQUE DA SILVA NERY 32483864287 
ROSE BENEDITA RODRIGUES TRINDADE 40541355287 

JUDENILSON TEIXEIRA AMADOR 44081740259 
MARIA DE LOURDES SANCHES VULCAO 26428741253 

VIVIANE VANESSA DE VILHENA AMANAJAS 68316330210 
SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE 69702802253 

SIRLIANE DA COSTA VIANA 69277281200 
CARLA MARINHO BRITO 59880295234 

DEBORA ALMEIDA DE OLIVEIRA 95134247072 
 
Cada procedimento deverá ser instruído com a cópia deste despacho, da mídia digital de fls. 04, bem como dos ofícios de fls. 62/64, 

108/112, e documentos anexos às fls. 113/161. 
Após, conclusos. 
 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 
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 DA BAHIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20374| 
PORTARIA Nº 200, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o 

que consta do Ofício n. 14/2015-GABJU-20V/BA da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, resolve: 
Art. 1º Designar a Doutora CAROLINE ROCHA QUEIROZ, Procuradora da República, para oficiar como membro do Ministério 

Público Federal durante a Inspeção Ordinária Anual da 20ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado da bahia, no período de 8 a 12 de junho do 
corrente ano. 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20256| 
PORTARIA Nº 203, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista a competência delegada por meio 

da Portaria PGR no 458, de 2 de julho de 1998, e em atendimento ao voto nº 11297/2014, exarado pelo Exmo Senhor Subprocurador-Geral da República 
Nicolao Dino de Castro e Costa Neto e acolhido por unanimidade na deliberação da 5ª CCR, 850ª sessão ordinária, de 17 de dezembro de 2014, resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE, lotada na Procuradoria da 
República na Bahia, para oficiar nos autos nº 1.14.000.000435/2005-26, de acordo com a manifestação da Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Caso a titular designada esteja gozando de desoneração ou esteja afastada, assumirá o encargo dos autos o substituto de acordo 
com a Resolução n. 2/2015. 

   
PABLO COUTINHO BARRETO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20486| 
PORTARIA Nº 15, 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: 
a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) Considerando que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) Considerando a necessidade de realização de novas diligências para apuração dos fatos; 
RESOLVE a signatária, CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.001968/2014-16 em INQUÉRITO CIVIL, a fim de 

apurar os fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste em 

“Apurar possíveis ocupações irregulares, por parte dos carcinicultores de Salinas da Margarida e Jaguaripe, em Áreas de Proteção Ambiental Permanente 
(Manguezal), de uso comum do povo (praia) ou espelho d'água.”  

Determino a realização da seguinte diligência: a) Expeça-se ofício ao IBAMA, com cópia das planilhas constantes às fls. 09/13 dos 
autos, solicitando que informe sobre a existência de eventual licenciamento ambiental e outras informações eventualmente disponíveis acerca dos 
empreendimentos/carcinicultores listados na planilha, cuja cópia segue anexa. 

Após os registros de praxe, publique-se esta conversão à 04ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 
os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  

  
BARTIRA DE ARAÚJO GÓES 

  Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2548| 
PORTARIA Nº 26, 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 direito à saúde;  

f) Considerando os fatos noticiados no Procedimento Preparatório n.º 1.14.007.000574/2014-81, no qual se apuram notícia de não 
fornecimento do medicamento RANIBIZUMAB ou BAVACIZUMAB para tratamento do paciente José Rodrigues dos Santos pelo Sistema Único de 
Saúde. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Apurar as razões do  não fornecimento do medicamento RANIBIZUMAB ou BAVACIZUMAB para tratamento do paciente José Rodrigues 
dos Santos pelo Sistema Único de Saúde”. 

Determina, ainda: 
 

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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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. 23, o qual deve ser dirigido à nova diretora da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia, com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da resposta. Advertências de praxe por se tratar de reiteração. 

d) Oficiar a Universidade Federal da Bahia requisitando, no mesmo prazo acima anotado, informações sobre os fatos narrados na 
representação. 

 
ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2551| 
PORTARIA Nº 30, 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, 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 educação;  

f) Considerando os fatos relatados no Procedimento Preparatório n.º 1.14.007.000882/2014-14, dando conta da instalação dois novos 
cursos de medicina em Vitória da Conquista/BA, um na Universidade Federal da Bahia e outro na Faculdades Santo Agostinho. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Verificar o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos II e III do artigo 2º, da Portaria 02/2013, do Ministério da Educação e condições 
do hospital de ensino.” 

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 1ª 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 parcial do item d do ofício de fl. 41, requisitando, no prazo de 05 (cinco dias), o encaminhamento do voto dissidente 

referente ao processo e-MEC n.º 201203456.  
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2543| 
PORTARIA Nº 36, DE 22 DE MAIO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República e 
2.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; 
3.CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do meio ambiente e das comunidades tradicionais; 
4.CONSIDERANDO que, nesse contexto, são consideradas comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, conforme art. 3º do Decreto nº 6.040/2007; 

5.CONSIDERANDO os elementos extraídos do Procedimento Preparatório nº 1.14.009.000015/2015-31, cujo objeto refere-se à 
apuração de irregularidades na atividade de extração ilegal de areia nas margens do Rio São Francisco, no território do município de Bom Jesus da Lapa-
BA, notadamente no que concerne aos impactos lesivos às comunidades tradicionais localizadas nos municípios pertencentes à área de atribuição desta 
Procuradoria da República; 

6.CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração dos fatos narrados em procedimento autônomo, tendo em vista a 
conveniência da instrução, determina a instauração em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 5º da Resolução n° 87/2010 do CSMPF, devendo ser 
realizadas as seguintes diligências: 

a)registre-se o objeto como “BOM JESUS DA LAPA. Apura irregularidades na atividade de extração ilegal de areia nas margens do 
Rio São Francisco, no território do município de Bom Jesus da Lapa-BA, no que concerne aos impactos lesivos às comunidades tradicionais localizadas 
nos municípios pertencentes à área de atribuição desta Procuradoria da República” 

b)Reitere-se o ofício de fls. 09, com as advertências iniciais. 
Anote-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano. 
 

VITOR SOUZA CUNHA 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - 20305| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

Inquérito Civil n.° 1.14.000.002190/2014-62 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado para acompanhar os desdobramentos do Processo n.° 0003931-59.2008.4.01.3300/JFBA, por 
meio do qual se pretende a abstenção de terceirização de serviços jurídicos pela CEF, especialmente quanto à prevenção e ao combate de eventual 
improbidade administrativa decorrente de eventual descumprimento das decisões judiciais, nos termos da Portaria IC n.° 28/2014/PR-BA/5º OTC, de 28 
de agosto de 2014 (fls. 8, frente e verso, e 9 dos autos).  

2. O procedimento foi instaurado em decorrência de sentença que julgou o Processo n.° 0006041-55.2013.4.01.3300, quando restou 
consignado o seguinte (fls. 3-5): 

4. A versão fática apresentada pela autora, além de ter sido suficientemente demonstrada pela prova documental apresentada, não foi 
impugnada pela CEF. 

5. A propósito, tal situação processual, ora retratada, tem sido uma constante, nos dois últimos anos, principalmente, nos casos em 
que a CEF terceiriza sua representação judicial perante este JEF, mediante a contratação de advogados autônomos ou sociedades de advogados. 
Considerando isso, determino, desde logo, que se oficie à Diretoria Jurídica da CEF para que tal política seja revista. Oficie-se, ainda, ao MPF, a fim de 
que instaure inquérito civil público acerca da questão, com vistas a se apurar possível improbidade envolvendo a terceirização da representação judicial 
da CEF. 

3. Devidamente oficiada (fl. 10), a CEF enviou resposta, por meio do Ofício n.° 05041/2014 JURIR/SA, de 17 de outubro de 2014 
(fls. 105-107), afirmando que: (a) a CEF ''contrata Sociedades de Advogados, mediante procedimento prévio de Pré-Qualificação e Habilitação, em 
caráter temporário e sem exclusividade, para prestação de serviços jurídicos, sem vínculo empregatício, na esfera judicial ou extrajudicial, de acordo com 
a necessidade dos serviços'', conforme documentos comprobatórios que formam o Anexo 2/2014; (b) ''a terceirização dos serviços jurídicos pela CAIXA 
foi considerada lícita, conforme sentença conjunta prolatada nos autos da Ação Civil Pública n.° 0003931-59.2008.4.01.3300 e da Ação Popular n.° 
0003281-46.2007.4.01.3300'', demandas que ''foram julgadas parcialmente procedentes, tendo sido provido apenas o pedido voltado a determinar à ré 
que na terceirização dos serviços afetos ao seu contencioso jurídico sejam observados os ditames da Lei 8.666/93, utilizando-se a modalidade licitatória 
adequada, eis que não verificada nos Editais de Credenciamento 001/2005 e 006/2007 quaisquer das hipóteses de inexigibilidade de licitação''; (c) 
''Conquanto tenham sido julgadas parcialmente procedentes, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0021724-46.2010.4.01.0000/BA, tirado contra a 
decisão que recebeu as apelações da CAIXA apenas no efeito devolutivo, foi proferida decisão atribuindo efeito suspensivo às apelações, de modo que 
não há, no presente momento, qualquer impedimento quanto à terceirização dos serviços jurídicos desta empresa pública federal''.   

4. Também oficiada (fl. 11), a Procuradoria Regional da República da 1ª Região – PRR-1 apresentou resposta às fls. 97-100, aduzindo, 
em síntese, que: (a) em 1º de fevereiro de 2010, a CEF interpôs apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados 
tanto na Ação Civil Pública n.° 0003931-59.2008.4.01.3300 como na Ação Popular n.° 0003281-46.2007.4.01.3300, solicitando que o recurso fosse 
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo; (b) apesar de não constar, dos autos da ACP, decisão expressa quanto aos efeitos em que fora recebida a 
apelação, sabe-se que a CEF interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, haja vista que o apelo havia sido 
recebido apenas no efeito devolutivo; (c) a  ACP tramita em apenso à ação popular, que traz em seu bojo expressa decisão que recebe a apelação da CEF 
apenas no efeito devolutivo, circunstância alterada pelo deferimento, em 7 de maio de 2010, de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por 
parte do TRF-1, com a consequente atribuição de efeito suspensivo ao apelo; (d) em 9 de julho de 2012, foi juntado, ao feito, o Parecer n.° 300/2012-
ABCS (NIDCIN) da PRR-1, opinando pelo desprovimento do recurso e do reexame necessário, e, desde então, os autos permanecem conclusos no 
gabinete do Desembargador Federal João Batista Moreira, da 5ª Turma, no aguardo de decisão. 

5. Com as cópias documentais enviadas pela PRR-1, anexas à resposta de fls. 97-100, formou-se o Anexo 1/2014.   
6. A seguir, o objeto do inquérito civil foi aditado, para incluir apuração sobre a qualidade dos serviços de advocacia prestados à CEF 

por escritórios terceirizados, determinando-se que fosse solicitado à 9ª Vara Federal de Salvador o envio de cópias dos autos do Processo n.° 0006041-
55.2013.4.01.3300, bem como de outros em que a defesa da CEF não tenha impugnado especificamente os fatos narrados na petição inicial (fl. 111, 
frente e verso). 

7. Em resposta, a Juíza da 9ª Vara Federal de Salvador encaminhou ''cópia do Processo n. 0006041-55.2013.4.01.3300, movido por 
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.'' (fl. 114). 

8.  Na sequência, foram requisitados ''esclarecimentos detalhados sobre os mecanismos de controle utilizados para aferir a qualidade 
dos serviços prestados pelos advogados contratados para realizar a defesa em juízo da empresa pública'' (fl. 219). 

9. Em resposta (fls. 224-225, frente e verso, e 226), a CEF esclareceu que: (a) ''o controle de qualidade dos serviços prestados é feito 
por amostragem periódica''; (b) há ''rotina com a análise dos atos terceirizados por cada advogado em relação aos processos de seus respectivos acervos''; 
(c) ''o JURIR/SA consolidou também nota rotina de análise de todo processo judicial terceirizado cujo pagamento de condenação seja superior a R$ 
100.000,00''; (d) ''a unidade adotou nova rotina (fls. 015 a 017), com a disponibilização em servidor, de seleção periódica de peças produzidas pelas 
Associações de Advogados credenciadas a partir de JAN/2014, para exame qualitativo pelas respectivas Coordenações Jurídicas''; (e) ''são mantidos 
contatos permanentes com os advogados do quadro e terceirizados, passando-lhes orientações pertinentes''; e (f) ''tem seus atos judiciais e acervo 
processual terceirizado focado em processos de mais baixa complexidade técnica, de menor relevância e repercussão econômica, notadamente naqueles 
do JEF, de recuperação de créditos de menor monta e reclamações trabalhistas em que figura apenas como responsável solidária ou subsidiária''.  

10. Ainda, foi realizada reunião nesta Procuradoria com os representantes da CEF (fl. 330): 
Iniciada a reunião, os representantes da CEF prestaram explicações sobre a resposta encaminhada para atender à última requisição 

realizada, em especial quanto aos critérios adotados para promover controle sobre a qualidade dos serviços advocatícios prestados por advogados 
contratados a fim de realizar a representação judicial da Caixa em determinados processos. Esclareceram, ainda, que sempre que é constatada falha da 
CEF em suas operações ocasionando demanda judicial, esta falha é avaliada para as medidas corretivas serem adotadas. Finalmente, quanto ao processo 
mencionado na representação que deu origem ao inquérito civil (0006041-55.2013.4.01.3300), garantiram que foi realizado controle a respeito do serviço 
prestado pelo advogado terceirizado. Diante disso, o procurador questionou a respeito do documento que comprovaria tal controle no caso concreto, 
solicitando que este seja encaminhado a esta Procuradoria o mais breve possível. 

11. A CEF, então, enviou informações complementares (fl. 332, frente e verso): 
Em atenção à solicitação contida na Ata em epígrafe, a CAIXA informa  que, mediante controle no caso concreto, no processo  n.° 

0006041-55.20132.4.01.3300, que tramitou na 9ª Vara Federal - Juizado Especial Previdenciário e Cível de Salvador/BA, que deu origem ao inquérito 
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civil em epígrafe, confirmou se tratar de contestação apresentada em conformidade com as informações recebidas da unidade vinculada ao objeto da 
demanda.  

Com efeito, constatou-se que todos os subsídios foram tempestivamente solicitados, e a defesa se pautou na informação dando conta 
de que "APÓS CONSULTA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA PENDÊNCIA REFERENTE AO CPF DA 
AUTORA, CONFORME ARQUIVO EM ANEXO".  

Com a juntada pelo Autor de consulta ao SPC, datada de 07/11/2011, onde consta a inscrição do seu nome por débito atrelado ao 
contrato 1140-01, juntamente com extrato da CAIXA, datado de 16/09/2011, dando conta de que o débito estava  "baixado", ponderando que o lapso no 
caso específico lhe teria causado danos morais decorrentes de negativa de crédito em transação comercial, a defesa apresentada pelo escritório credenciado 
se restringiu aos aspectos jurídicos da responsabilidade civil, visando mitigar a condenação.  

Nessa linha, não obstante o ingresso pela via judicial no caso concreto, a CAIXA adota política de reconhecimento de "erros ou 
falhas, em produtos, serviços e sistemas, passíveis de gerar indenização por danos materiais e morais a clientes da Instituição, sem a necessidade de 
processo judicial", o que lhe rendeu inclusive premiação decorrente pelo INSTITUTO INNOVARE em 2012 (docs. 35 a 38, anexos).  

Afora a contestação, o acompanhamento do processo não foi terceirizado e estava a cargo da equipe interna, com a decisão judicial 
tempestivamente cumprida, o feito extinto e os autos já arquivados, com os ajustes pertinentes para que se evitem ocorrências da espécie.  

Na expectativa de terem sido prestadas as informações solicitadas,  
juntando mensagem confirmando o controle no caso concreto, juntamente com cópias da inicial e da contestação (does. 01 a 34 

anexos), colocamo-nos a inteira disposição de Vossa Excelência, com vistas a eventuais esclarecimentos, análise conjunta e/ou orientações entendidas 
oportunas pelo Douto Representante do Ministério Público Federal. 

12. É o relatório do essencial. 
13. Esgotadas todas as diligências, percebe-se que é o caso de arquivamento.  
14. Como foi narrado, o objeto inicial do inquérito civil foi apurar se a CEF estava cumprindo decisão judicial proferida na Ação 

Civil Pública n.° 0003931-59.2008.4.01.3300/JFBA, decorrente de ajuizada pela Ministério Público Federal, distribuída por dependência à Ação Popular 
n.° 0003281-46.2007.4.01.3300. 

15. Pois bem, o pedido veiculado por meio da referida ACP foi julgado parcialmente procedente, determinando à CEF que, ''na 
terceirização dos serviços afetos ao seu contencioso jurídico sejam observados os ditames da Lei 8.666/93, utilizando-se a modalidade licitatória 
adequada, eis que não verificada nos Editais de Credenciamento 001/2005 e 006/2007 quaisquer das hipóteses de inexigibilidade de licitação'', julgando 
improcedente, por conseguinte, o pedido, feito na ACP, de ''condenação da CEF à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de terceirizar, por 
qualquer meio, a sua atividade jurídica, que deverá ficar sob a atribuição exclusiva do seu quadro próprio de empregados públicos, admitidos mediante 
concurso público''.  

16. Porém, a supracitada sentença foi vergastada por recurso de apelação interposto pela empresa pública federal, ao qual foi atribuído 
efeito suspensivo, o que revela que a CEF, atualmente (e pelo menos até o julgamento do recurso), está autorizada a terceirizar os serviços de advocacia 
sem adstringir-se aos ditames da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.  

17. Logo, em razão de a questão que ensejou a instauração do inquérito civil estar sub judice, não há razão para prosseguimento do 
inquérito civil no ponto. 

18. Já a apuração sobre a qualidade dos serviços de advocacia prestados à CEF por escritórios terceirizados, objeto da portaria de 
aditamento de fl. 111, frente e verso, justificou-se em virtude de a sentença de fls. 2-5 ter consignado que ''A versão fática apresentada pela autora (…) 
não foi impugnada pela CEF'', o que seria ''uma constante, nos últimos dois anos, principalmente nos casos em que a CEF terceiriza sua representação 
judicial perante este JEF, mediante a contratação de advogados autônomos ou sociedades de advogados.'' 

19. Ocorre que, posteriormente, ao responder a solicitação para o envio de cópias dos autos do Processo n.° 0006041-
55.2013.4.01.3300, bem como de outros em que a defesa da CEF não tenha impugnado especificamente os fatos narrados na petição inicial, a 9ª Vara 
Federal de Salvador limitou-se a encaminhar ''cópia do Processo n. 0006041-55.2013.4.01.3300, movido por ÂNGELA MARIA DOS SANTOS contra 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL'', não apontado a ocorrência de fato semelhante em qualquer outro feito. 

20. Além disso, cumpre esclarecer que a CEF demonstrou que há mecanismos de controle da qualidade dos serviços advocatícios 
prestados. No caso do Processo n.° 0006041-55.2013.4.01.3300, inclusive, a contestação foi ''apresentada em conformidade com as informações recebidas 
da unidade vinculada ao objeto da demanda.''  

21. 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.  

22. Encaminhe-se à 9ª Vara Federal de Salvador (fl. 2), 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. 

(…) 
§ 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. 

23. Acaso não sejam apresentados documentos ou razões escritas no prazo de 10 (dez) dias úteis, 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. 

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

Enunciados nº 3: NOTIFICAÇÃO AO REPRESENTANTE DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 
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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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. 

25. 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) 

26. 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 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 2100| 

PORTARIA Nº 18, DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

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

a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
d) considerando os fatos narrados na Notícia de Fato anexo, instaurado  a partir de representação do Sr. Raimundo Nonato Linhares 

Fontenele, relatando o uso irregular de veículo escolar em face de James Martins Pereira Barros,  prefeito do Município de Martinópoles/CE. 
Determino a instauração de inquérito civil mediante a conversão da NF Nº 1.15.003.000704/2014-88, com a realização das seguintes 

diligências: 
a) autuação da presente portaria e da notícia de fato que a acompanha como inquérito civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

distribuição a este 2º Ofício e área de atuação vinculada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para apurar os fatos supraditos; 
b) após os registros de praxe, a comunicação desta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 

4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 1324| 
PORTARIA Nº 27, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.15.004.000454/2014-76 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 
Município de Crateús/Tauá/CE, com fulcro na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, art. 6.º, inc. VII; Resolução CNMP n° 
23/2007, art. 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, art. 5º, e: 

CONSIDERANDO a possibilidade de ter havido malversação de verbas públicas federais repassadas a FARMÁCIA MODERNA – 
M M REGO CIA EPP, CNPJ n.º 07.864.812/0001-24, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) criado pelo Governo Federal para 
ampliar o acesso aos medicamentos para as doenças mais comuns entre os cidadãos.  

CONSIDERANDO que o Programa possui uma rede própria de Farmácias Populares e a parceria com farmácias e drogarias da rede 
privada, chamada de "Aqui tem Farmácia Popular”. 

CONSIDERANDO que a referida empresa executou ações do PFPB em desacordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde, no que toca à dispensa de medicamentos, devendo devolver ao Fundo Nacional de Saúde o montante de R$ 218.569,63 (duzentos e dezoito mil, 
quinhentos e sessenta em nove reais e sessenta e três centavos), com os devidos acréscimos legais.  

CONSIDERANDO que as irregularidades narradas podem constituir, em tese, atos de improbidade administrativa tipificados na Lei 
nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
de direitos difusos e coletivos, em especial o patrimônio público e social e a moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a documentação não reúne elementos suficientes para a imediata propositura de ação civil pública; 
RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL os presentes autos, para continuar a apuração dos referidos fatos. 
Após os devidos registros, cientifique-se a 5ª CCR, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
DETERMINO, ainda, que se aguarde a resposta ao ofício de fl. 141. 
Designo o coordenador jurídico para secretariar o feito. 
Cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 
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-CE - 18886| 

PORTARIA Nº 103, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

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

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 que o ministério público federal instaurou o procedimento administrativo (pa) nº 1.15.000.003188/2014-73, cujo objeto 

trata de Cópia integral da Ação Penal nº 11827-25.2013.4.05.8100 e do Procedimento Investigatório apenso nº 13257-12.2013.4.05.8100. Débitos 
previdenciários que teriam se originado de contratos de licitações fraudulentas entre a empresa Mixserv Locação de Mão de Obra e Construções Ltda. e 
a Prefeitura Municipal de Caucaia/CE. 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do citado Procedimento Administrativo, de acordo com as normas de regência, já 
expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar nas investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o 
ofício para o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

4. Que a SOTC anote a vinculação do presente ICP ao PA anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de resposta. 
5. Após, voltem conclusos para deliberações. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 18888| 
PORTARIA Nº 105, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.15.000.002807/2014-11. Interessado: MPF. 
Assunto: Representação versando sobre a prática irregular de  Kitesurf na praia 
do futuro, entre as barracas  Vila Galé e Itaparica, ameaçando a integridade física 
dos banhistas. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 6º Ofício da Tutela 
Coletiva da Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, e art. 4º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007,  e ainda  

CONSIDERANDO o vencimento definitivo do prazo para a conclusão do presente Procedimento Preparatório, e que a sua conclusão 
depende da efetivação de providências ainda pendentes; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento preparatório em 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria, juntamente com as peças informativas do Procedimento Preparatório nº 
1.15.000.002807/2014-11, pelo Núcleo da Tutela Coletiva (NTC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 
Civil”, vinculado à 1ª CCR, registrando-se como seu objeto: “ Representação versando sobre a prática irregular de  Kitesurf na Praia do Futuro, entre as 
barracas  Vila Galé e Itaparica, ameaçando a integridade física dos banhistas. 

2. Remessa de cópia da presente portaria ao NTC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, 
I, Resolução nº 87 CSMPF; 

Cumpra-se. 
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 18901| 
DESPACHO Nº 7.030, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N° 1.15.000.000135/2015-81 

  
1. Tendo em vista a vigência da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal , a Resolução nº. 23/07 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, e também a circunstância de que os elementos até o momento existentes e constantes nos autos são insuficientes 
para a adoção de qualquer das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º, também da Resolução 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, determino a prorrogação da presente apuração por mais 90 dias, com esteio no art. 4º. § 1º da Res. 87/2006, para a colheita de maiores elementos 
para a adoção de qualquer das medidas noticiadas nos incisos do art. 4º da Resolução 87/2006, do CSMPF, encaminhando-se os autos à PRDC para as 
devidas providências e anotações.  

 
ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 

  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-CE - 18894| 

DESPACHO Nº 7.032, DE 22 DE MAIO DE 2015 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº.1.15.000.000193/2015-13 
 

1. Tendo em vista a vigência da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal , a Resolução nº. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, e também a circunstância de que os elementos até o momento existentes e constantes nos autos são insuficientes 
para a adoção de qualquer das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º, também da Resolução 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, determino a prorrogação da presente apuração por mais 90 dias, com esteio no art. 4º. § 1º da Res. 87/2006, para a colheita de maiores elementos 
para a adoção de qualquer das medidas noticiadas nos incisos do art. 4º da Resolução 87/2006, do CSMPF, encaminhando-se os autos à PRDC para as 
devidas providências e anotações.  

2. Considerando que ainda não houve resposta do IFCE, reitere-se o ofício nº 799/2015.  
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 18882| 
DESPACHO Nº 7.034, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº.1.15.000.000271/2015-71 
 

1. Tendo em vista a vigência da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal , a Resolução nº. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, e também a circunstância de que os elementos até o momento existentes e constantes nos autos são insuficientes 
para a adoção de qualquer das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º, também da Resolução 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, determino a prorrogação da presente apuração por mais 90 dias, com esteio no art. 4º. § 1º da Res. 87/2006, para a colheita de maiores elementos 
para a adoção de qualquer das medidas noticiadas nos incisos do art. 4º da Resolução 87/2006, do CSMPF, encaminhando-se os autos à PRDC para as 
devidas providências e anotações.  

2. Considerando que ainda não houve resposta da Delegacia da Receita Federal, reitere-se o ofício nº 2824/2015.  
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 18891| 
DESPACHO Nº 7.037, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº.1.15.000.000352/2015-71 
 

1. Tendo em vista a vigência da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal , a Resolução nº. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, e também a circunstância de que os elementos até o momento existentes e constantes nos autos são insuficientes 
para a adoção de qualquer das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º, também da Resolução 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, determino a prorrogação da presente apuração por mais 90 dias, com esteio no art. 4º. § 1º da Res. 87/2006, para a colheita de maiores elementos 
para a adoção de qualquer das medidas noticiadas nos incisos do art. 4º da Resolução 87/2006, do CSMPF, encaminhando-se os autos à PRDC para as 
devidas providências e anotações.  

2. Considerando que ainda não houve resposta da CAPES, reitere-se o ofício nº 1488/2015.  
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18494| 
PORTARIA Nº 211, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República e também previstas nos artigos 6º, inciso VII, alínea “b”, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93: 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, I, da Resolução nº 87/2006 c/c o art. 4º, § 4º, da Resolução n.º 106/2010, ambas do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, assim como o art. 2º, II, da Resolução n.º 23/2007 (texto alterado pela Resolução 35/2009) do Conselho Nacional 
do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que, para o adequado conhecimento dos fatos, seja para que se promova o arquivamento dos autos, seja para a 
adoção de eventual providência judicial ou extrajudicial pelo parquet federal, ainda são necessários outros atos instrutórios; 

DETERMINA: 
1.a conversão do presente Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003497/2014-14 em Inquérito Civil, devendo ser mantida, se 

possível, a mesma numeração, conforme dados disponíveis para a adoção dos registros pertinentes: 
2.que o inquérito civil tramitará com as seguintes anotações de capa: 
RESUMO: “PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA - PNB. ÁGUA MINERAL. GESTÃO. Supostas irregularidades na gestão dos 

recursos no PNB, com possível ameaça de fechamento da visitação pela falta de renovação dos contratos de vigilância, de limpeza, de bilheterias, de 
recepções e de salva-vidas. Em tese, não há ações de vigilância sanitária e de condições operacionais no parque. ” 

INTERESSADO: HUMBERTO DE ALCANTARA PELLIZZARO e outros 
ENVOLVIDO:  A APURAR 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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3.a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
4. a verificação do decurso do prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta Portaria. 
 

MARINA SÉLOS FERREIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18500| 
PORTARIA Nº 215, 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 Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.002441/2014-34 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 especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apuração de supostas irregularidades apontadas nos Relatórios de 

Auditoria de acompanhamento de atos e fatos de gestão relacionados aos serviços de terceirizados de produção de pareceres técnicos no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Procuradoria da República da 1ª Região - PRR1ª 
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. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18565| 
PORTARIA Nº 216, 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 Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.002707/2014-49 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 especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apurar suposta alteração dos perfis dos jornalistas Miriam Leitão e 

Carlos Alberto Sardenberg, da CBN e Rede Globo, por intermédio do IP do Palácio do Planalto, com a inclusão de informações negativas sobre eles. 
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: A apurar 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 
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. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 
Procurador da República 

Em substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18553| 
PORTARIA Nº 217, 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 Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.002952/2014-56 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 especificados: 
 

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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DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apurar possível aceitação de propostas de preços com indícios de 
comprometimento da competitividade na contratação de empresa para executar serviços de montagem, operação e manutenção do projeto Arena 
Socioambiental, no âmbito da conferência Rio+20. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: APEX-Brasil 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Controladoria-Geral da União - CGU 
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. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 
Procurador da República 

Em substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18562| 
PORTARIA Nº 218, 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 Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.003110/2014-11 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 especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apurar supostas irregularidades, em tese, perpetradas pela Fundação 

Universidade de Brasília no Edital da concorrência nº 002/2014 FUB/UNB. 
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Fundação Universidade de Brasília - FUB 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Comércio J.A. de Mercadorias e Serviços Ltda - EPP 
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. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

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

 

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 
Procurador da República  

Em substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18561| 
PORTARIA Nº 219, 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 Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.003135/2014-15 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 especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apurar supostas irregularidades praticadas no âmbito do TCU, tais 

como: viagens de retorno de trabalho em data posterior ao definido pela portaria de auditoria; pagamento de férias além do período permitido de 
ressarcimento do erário; pagamento em duplicidade de auditores que instruem processos em causa própria. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Tribunal de Contas da União - TCU 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Cláudio Pimentel 
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. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18498| 
PORTARIA Nº 221, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e 129 da Constituição Federal 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.003605/2014-41 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 especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: apuração, a luz do princípio da eficiência, da existência de eventuais 

falhas sanáveis no protocolo de recebimento e cumprimento de decisões judiciais pelo Ministério da Saúde (por sua Secretaria de Assistência à Saúde) e 
pela Advocacia-Geral da União. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Ministério da Saúde 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
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. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18541| 
PORTARIA Nº 222, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003251/2014-34 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 29/09/2014, em razão do recebimento da Representação 
do Sr. José Ribamar S. Farias, protocolada sob o nº (PR-DF-00038201/2014); 

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 1.16.000.003251/2014-34 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 
dos fatos abaixo especificados:  

“Suposta excessiva demora da Secretaria de Saúde do DF na realização de Cirurgias Eletivas, como a de que necessita o noticiante”. 
ENVOLVIDO: SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
REPRESENTANTE: José Ribamar S. Farias. 
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 - 18544| 
PORTARIA Nº 224, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.000158/2015-59 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 19/01/2015, em razão da distribuição do Termo de 
Audiência 01/2015 entre esta signatária e o Sr. José Nilton Machado, protocolada sob o nº (PR-DF-00001268/2014); 

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 1.16.000.000158/2015-59 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 
dos fatos abaixo especificados:  

“CIDADANIA. JOSÉ NILTON MACHADO. Acompanhamento da situação do declarante José Nilton Machado, o qual aduz, em 
síntese, necessitar de tratamento de saúde, de benefício de assistencial ou previdenciário, de moradia, além de indenização quanto a processo de interdição 
ofertado pelo MPRS supostamente de maneira indevida e informações e vista de representações por ele ofertadas em diversos órgãos públicos, aos quais 
alega não possuir acesso. Por fim, requer acompanhamento adequado de saúde à sua genitora, Aracy de Souza Machado”. 
 

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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ENVOLVIDO: A Apurar. 
REPRESENTANTE: PR/DF – Procuradoria da República no Distrito Federal. 
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 - 18727| 
PORTARIA Nº 225, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.16.000.004235/2014-69 
 

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: Ministério Público Federal 
Envolvido: Caixa Econômica Federal 
Objeto:  Apurar e tomar providência sobre possíveis ocorrências que violariam os ditames constitucionais e legais que regem o 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Em tese, estariam ocorrendo diversos vícios que maculariam o referido programa: descumprimento das normas 
concernentes ao processo seletivo dos potenciais beneficiários; ausência de transparência e publicidade; vícios construtivos de unidades habitacionais 
destinadas aos beneficiários.  

 
FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18626| 
PORTARIA Nº 231, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003532/2014-97 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 20/10/2014, em razão do recebimento da Representação 
do SINASEFE – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica/Seção Sindical de Brasília, protocolada sob 
o nº (PR-DF-00040433/2014); 

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 1.16.000.003532/2014-97 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 
dos fatos abaixo especificados:  

“Possíveis irregularidades nas reuniões do Conselho Superior do IFB, as quais seriam realizadas com participação de terceiros não 
empossados como representantes de membros e suplentes; com participação concomitante de membro e seu suplente; sem portaria alterando o conselho 
superior; sem observância do quórum legal; com acréscimo de temas não previstos em pauta; sem registro em súmula dos votos relativos aos pontos onde 
foram sugeridas alterações; sem substituição adequada ante a falta reiterada de membros. INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. CONSELHO 
SUPERIOR”. 

ENVOLVIDO: IFB – Instituto Federal de Brasília. 
REPRESENTANTE: SINASEFE – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica/Seção Sindical de Brasília. 
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 

 

 
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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##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18713| 

PORTARIA Nº 232, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

(Conversão de Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003101/2014-21). 
Procedimento preparatório. Informação de que deputado teria utilizado a cota para 
exercício de atividade parlamentar irregularmente. Necessidade de adoção de 
diligências complementares. Conversão em inquérito civil público. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas funções legais, 
em especial das atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 75/1993; 

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 da Constituição Federal), com função institucional, 
dentre outras, de: a) 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, da CF e art. 2º da Lei Complementar nº 75/93); b) 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, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 87/2006); e c) a defesa do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e patrimônio cultural (art. 129, III, da Carta Magna e art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75/93); 

Considerando a atribuição de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações 
e documentos para instruí-los (art. 129, VI, da CF), bem como o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que autorizam a conversão de procedimento 
preparatório em inquérito civil; e 

Considerando o recebimento do procedimento preparatório que investiga o Deputado Federal CÉSAR HANNA HALUM, que teria 
utilizado irregularmente a Cota para Exercício de Atividade Parlamentar – CEAP durante seu mandato. Segundo a representação, nos anos de 2013 e 
2014, o deputado contratou a empresa CLOUD TECHNOLOGY (FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS – ME) para que a realização de alguns serviços, 
como a manutenção do site parlamentar, divulgação do mandato, impulsionamento de publicações no Facebook e desenvolvimento de cartilha digital. 
Porém, extrai-se das informações fornecidas pelo representante, que o valor cobrado para os referidos serviços estariam muito acima do valor praticado 
no mercado. 

A empresa CLOUD TECHNOLOGY enviou resposta ao ofício nº 9223/2014, por meio de sua representante, alegando que não exerce 
mais suas atividades no endereço antes conhecido, sob a justificativa de que o proprietário do imóvel pediu para que se mudassem, já que iria vendê-lo. 
Declarou que hoje a empresa funciona no SIG Quadra 04, lote 25, sala 06, Ed. Barão de Mauá, Brasília-DF. Porém, não foram encaminhados documentos 
que comprovassem tal mudança, em especial os contratos de locação dos endereços para demonstrar que a empresa tem novo local de funcionamento 
(fls. 70/91). 

A empresa encaminhou, na oportunidade, cópia da “proposta de serviços” datada de 2/1/2014 assinada apenas pelo deputado (f. 74), 
esclarecendo que a execução dos serviços foi iniciada após o aceite da proposta. Os serviços ali indicados dizem respeito à “prospecção de clipping digital 
e pesquisa online; divulgação do mandato parlamentar e impulsionamento no Facebook; disparo de e-mail marketing para contatos no Tocantins; 
desenvolvimento da cartilha digital dos direitos do consumidor e manutenção do site parlamentar”. Note-se, porém, que o documento apresentado sequer 
abrange os serviços prestados no ano de 2013. 

O representante da empresa alega que para a realização dos serviços foram necessários estudos e análises, além da comparação com 
atuações de outros parlamentares, para que pudesse ser identificada a melhor forma de prestar o serviço. 

O valor dos serviços fornecidos pela empresa ao deputado foi de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), que seriam 
executados a partir de janeiro de 2014, como pode ser observado da data do contrato firmado (f. 74). 

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal também foi oficiada para que enviasse cópia da nota fiscal nº 68 referente à empresa 
FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS – ME. Foi encaminhada a cópia da nota fiscal solicitada junto ao Relatório nº 035/2015 – NUOPE, o qual declarou 
que a referida nota foi autorizada pela AIDF nº 1-818-033159/2013. Contudo, em razão da nota estar “parcialmente ilegível”, o procurador da empresa 
(FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS) apresentou declaração do conteúdo da nota, presente à f. 101 (f. 96/105). 

Verifica-se necessário oficiar à Câmara dos Deputados, objetivando a remessa de cópias das notas fiscais suspeitas e das informações 
sobre efetivo do pagamento das notas apresentadas por seus parlamentares. 

Aproveitando o ensejo e tendo em vista o Acórdão nº 1312/2014-Plenário, proferido nos autos Processo TC nº 025.092/2013-8 pelo 
Tribunal de Contas da União, deverá a Casa Legislativa esclarecer se adotou os procedimentos de apuração previstos em seus normativos internos, 
relativamente às irregularidades imputadas nestes autos ao então Deputado Federal CÉSAR HANNA HALUM e quais os resultados de suas investigações. 

Considerando, ainda, que os elementos de prova até então colhidos não autorizam a imediata propositura de ação civil pública, mas 
apontam a necessidade de se aprofundar as investigações, a fim de possibilitar a colheita de novas provas, com a elucidação da extensão e autoria dos 
fatos noticiados; 

Determina: 
1. A conversão do presente procedimento preparatório em inquérito civil público; 
2. Solicitação de pesquisa à ASSPA/PRDF acerca da qualificação, endereço, vínculos empregatícios, empresas em que sejam sócios, 

responsáveis ou procuradores: a) DEISY SENA (CPF: 011.272.791-30), bem como de seu cônjuge; b) FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 
484.015.441-49); e c) FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 364.203.361-04); 

3. Solicitação de pesquisa à ASSPA/PRDF acerca da qualificação, endereço e vínculos empregatícios do diretor de Operações da 
CLOUD TECHNOLOGY DANILLO FERREIRA DOS SANTOS; 

4. Solicitação de pesquisa à ASSPA/PRDF acerca do registro dos empregados, indicação nominal com CPF e a remuneração de todos 
os funcionários da empresa CLOUD TECHNOLOGY a partir de 2013; 

5. Oficie-se à Câmara dos Deputados, solicitando: a) cópia das Notas Fiscais (ou recibos) nº 3, 8, 15, 21, 39, 53, 68, datadas entre 
01/04/2013 e 02/01/2014, referentes a serviços prestados pela empresa CLOUD TECHNOLOGY (CNPJ 17.589.509/0001-14), supostamente 
apresentadas pelo então Deputado Federal CÉSAR HANNA HALUM (PRB/TO) para justificar reembolso de despesas custeadas com verbas da Cota 
para o Exercício de Atividade Parlamentar – CEAP; b) informe se os valores constantes dessas notas e/ou recibos foram reembolsados ou custeados pela 
CEAP, detalhando o valor total de cada reembolso e a data em que foi efetivado; e c) diante do Acórdão nº 1312/2014-Plenário, proferido nos autos 
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Processo TC nº 025.092/2013-8 pelo Tribunal de Contas da União (cópia a ser encaminhada em anexo), esclareça se adotou os procedimentos de apuração 
previstos em seus normativos internos, relativamente às irregularidades imputadas ao então Deputado Federal CÉSAR HANNA HALUM (PRB/TO) 
pelo mau uso da CEAP e quais os resultados de suas investigações, encaminhando cópia integral, preferencialmente, em mídia óptica (cd ou dvd); 

6. Oficie-se ao representante da empresa CLOUD TECHNOLOGY para que: a) encaminhe cópia do contrato de locação de 
funcionamento anterior da empresa, bem como do contrato de locação do endereço atual de funcionamento da empresa; b) complemente a resposta 
anterior, encaminhando contrato que comprove a prestação de serviços de cada uma das notas fiscais referidas na tabela abaixo, uma vez que só foi 
encaminhada a de nº 68; c) encaminhe cópia dos documentos que comprovem que houve o impulsionamento de publicações no Facebook, os disparos 
de e-mail, quais foram os e-mails enviados, e a cartilha digital; d) encaminhe cópia do registro de empregados da empresa, bem como a indicação nominal 
com CPF de todos os funcionários desde o início da empresa até o presente momento; e e) informe a data que informou à Junta Comercial e a Receita 
Federal da mudança da sede da empresa, encaminhando os respectivos documentos comprobatórios; 

 

N/F Recibo Data de Emissão Valor Total Parlamentar 

3 01/04/2013 R$ 10.000,00 CÉSAR HANNA HALUM 

8 30/04/2013 R$ 24.000,00 CÉSAR HANNA HALUM 

15 04/06/2013 R$ 23.900,00 CÉSAR HANNA HALUM 

21 02/07/2013 R$ 20.200,00 CÉSAR HANNA HALUM 

39 10/09/2013 R$ 20.500,00 CÉSAR HANNA HALUM 

53 29/11/2013 R$ 10.000,00 CÉSAR HANNA HALUM 

68 02/01/2014 R$ 29.800,00 CÉSAR HANNA HALUM 

 
2. Oficie-se à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, solicitando: a) extrato das informações registradas no sistema dessa Secretaria 

que indiquem data, valor, tomador e descrição do serviço sobre todas as notas fiscais já emitidas pela empresa FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS – 
ME (CNPJ 17.589.509/0001-14) ou, caso não seja possível, cópia de todas as notas fiscais emitidas; e b) encaminhe cópia de todos os pedidos de 
impressão de notas fiscais para empresa, em especial o que ensejou a AIDF 1-818-033159/2013; 

3. Conclusos com as respostas ou no prazo máximo de sessenta dias. 
 

MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18724| 
PORTARIA Nº 234, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
(Conversão de Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003107/2014-06). 
Procedimento preparatório. Informação de que deputado estaria utilizando a cota 
para exercício parlamentar irregularmente. Necessidade de adoção de diligências 
complementares. Conversão em inquérito civil público. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas funções legais, 
em especial das atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 75/1993; 

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 da Constituição Federal), com função institucional, 
dentre outras, de: a) 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, da CF e art. 2º da Lei Complementar nº 75/93); b) 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, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 87/2006); e c) a defesa do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e patrimônio cultural (art. 129, III, da Carta Magna e art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75/93); 

Considerando a atribuição de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações 
e documentos para instruí-los (art. 129, VI, da CF), bem como o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que autorizam a conversão de procedimento 
preparatório em inquérito civil; e 

Considerando que o procedimento preparatório investiga a possível utilização irregular da Cota para Exercício Parlamentar – CEAP 
pela ex-Deputada Federal ROSINHA DA ADEFAL (referida deputada não foi reeleita nas últimas eleições de 2014 – f. 66). Segundo a representação, a 
então deputada apresentou notas fiscais relativas ao período entre 28/02/2011 e 21/10/2013, que dizem respeito a contratos de aluguel de veículos com a 
empresa E. N. M. DUARTE – ME. 

Após realização de pesquisa, verificou-se que, dentre os carros fornecidos para aluguel para a ex-deputada, apenas o veículo de placa 
MVC1196 está efetivamente cadastrado em nome da empresa (f. 72). Os demais veículos estão cadastrados como de propriedade de pessoas físicas (fls. 
69, 74, 76), duas delas com o mesmo endereço residencial registrado. 

Observa-se, também, que Emerson Novais exerceu cargo em comissão na Assembleia Legislativa Estadual de Alagoas no período 
entre 02/07/2007 a 04/2014. Contudo, não foi possível detectar vínculos de parentesco entre Emerson Novais de Melo Duarte e a ex-deputada federal 
Roseane Cavalcante de Freitas. 

Por meio de manifestação às fls. 83/88, a ex-deputada alegou que os gastos efetuados com a Cota para Exercício Parlamentar – CEAP 
foram detalhados e comprovados. Também declarou que o serviço de locação dos automóveis foi realizado conforme determina o Ato da Mesa Diretora 
 

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 94/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 22 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 25 de maio de 2015 18 
 
43/2009 (f. 90/100), pois até outubro de 2013 não havia o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para locação de veículos, e as despesas ocorreram entre 
28/02/2013 a 21/10/2013. 

Observa-se, porém, que o Ato da Mesa Diretora 43/2009 (f. 90/100), apesar de efetivamente não prever teto para o gasto mensal com 
locação veicular, impõe, no seu art. 10, parágrafo único, que seja “observada a vigência máxima de três meses, permitida a prorrogação por um único 
período”. 

Contudo, até o presente momento, a Câmara dos Deputados não prestou informações em relação ao ofício nº 274/2015 (f. 59), assim 
como não houve resposta do responsável da empresa E. N. M. DUARTE – ME ao ofício nº 276/2015 (f. 60). 

Considerando, ainda, que os elementos de prova até então colhidos não autorizam a imediata propositura de ação civil pública nem o 
arquivamento do procedimento, mas apontam a necessidade de aprofundamento das investigações, a fim de possibilitar a colheita de novas provas, com 
a elucidação sobre a ocorrência, extensão e autoria dos fatos noticiados; 

Determina: 
1. A conversão do presente procedimento preparatório em inquérito civil público; 
2. Oficie-se à Assembleia Legislativa Estadual de Alagoas para que informa o vínculo de EMERSON NOVAIS DE MELO DUARTE 

com o órgão em relação à data da posse, data de exoneração, carga horária, qual foi o parlamentar que o indicou, se assinava folha de ponto ou se há 
registro eletrônico ou biométrico de frequência, encaminhando os respectivos documentos comprobatórios; 

3. Oficie-se à Junta Comercial de Maceió, solicitando o contrato social e alterações da empresa E. N. M. DUARTE – ME (CNPJ 
07.572.864/0001-27), além de sua situação cadastral e registro de eventuais procuradores; 

4. Solicite-se pesquisa à ASSPA/PRDF a fim de que indique os veículos em nome da empresa E. N. M. DUARTE – ME (CNPJ 
07.572.864/0001-27) ou de seu proprietário, indicando, se possível, os veículos que já estiveram em nome da empresa mas foram posteriormente alienados 
a outras pessoas; 

5. Conclusos com as respostas ou no prazo máximo de sessenta dias. 
 

MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 18709| 
DESPACHO Nº 4.944, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.16.000.0001279/2014-37 
 

Por meio do despacho à f. 54, foi oficiado ao Tribunal de Contas da União, solicitando informações acerca das providências tomadas 
após o recebimento do Ofício nº 1352/2014/SGM/P, oriundo da Câmara dos Deputados, no bojo do TC nº 025.0.92/2013-8, e que fosse detalhado se 
houve desarquivamento dos autos. Em resposta, a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado do TCU declarou que não houve qualquer 
movimentação do referido processo após a juntada do ofício nos autos e que o mesmo se encontra encerrado. Ademais, informou que o Acórdão 
1312/2014-TCU-Plenário no item 9.3, foi determinado aos Controles Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que acompanhassem as 
providências tomadas para a apuração e correção dos fatos noticiados, bem como que informassem os resultados de tais ações nos próximos Relatórios 
de Gestão (f. 121/122). 

No mesmo despacho, foi solicitada pesquisa à ASSPA, com o intuito de identificar todos os dados possíveis em relação à FÁTIMA 
FERREIRA DOS SANTOS e à empresa CLOUD TECHNOLOGY (FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS – ME, sua localização e telefone de sua sede 
e eventuais filiais, seus representantes legais, funcionários cadastrados, contador responsável e existência de sítio na rede mundial de computadores. A 
pesquisa realizada indicou os funcionários da empresa, que começaram a ser admitidos a partir de 01/04/2013. Contudo, a pesquisa não revela 
definidamente as datas de rescisão dos vínculos empregatícios dos funcionários, o que faz com que não se possa concluir quais funcionários ainda prestam 
serviços na empresa (f. 62/82). 

Observa-se, da análise detalhada das pesquisas realizadas, que uma funcionária da empresa, ELLOA SOARES URBANO, que 
supostamente trabalhou na empresa no período de 01/07/2013 a 30/09/2013, começou a trabalhar na Câmara dos Deputados a partir do dia 27/11/2013, 
fato que merece destaque (f. 63-v). Por esta razão, foi realizada consulta à internet, a fim de verificar a qual parlamentar se vincularia a aludida funcionária, 
sendo encontrado, somente, sua portaria de nomeação, nos seguintes termos:  

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea a, do Ato 
da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELLOÁ SOARES URBANO para exercer, 
no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

Também foi oficiado ao representante da empresa CLOUD TECHNOLOGY para que informasse o endereço de funcionamento de 
sua sede, pois quando o servidor do Setor de Transportes da PRDF compareceu ao local onde supostamente funcionava a empresa e entregou os Ofícios 
nº 7018/2014 e 7950/2014 à Sra. Deisy Sena, qualificada como esposa do dono da empresa, foi informado que por ela que reside no endereço há mais de 
um ano e que a empresa nunca funcionou naquele local. Também foi solicitado à empresa que encaminhasse cópias dos contratos que ensejaram as notas 
fiscais nº 60 e 77, emitidas em 11/12/2013 e 18/02/2014, firmados com ANDRÉ LUIS DANTAS FERREIRA, e para que explicasse os serviços prestados, 
bem como os resultados obtidos, encaminhando cópia dos documentos comprobatórios (fls. 98/120). 

A empresa CLOUD TECHNOLOGY, por meio de sua representante, FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS, enviou resposta ao ofício 
(f. 98/120), alegando que não exerce mais suas atividades no endereço antes conhecido, sob a justificativa de que o proprietário do imóvel pediu para que 
se mudassem, já que iria vendê-lo. Declarou que hoje a empresa funciona no SIG Quadra 04, lote 25, sala 06, Ed. Barão de Mauá, Brasília-DF. Porém, 
não foram encaminhados documentos que comprovassem tal mudança, em especial os contratos de locação dos endereços para demonstrar que a empresa 
tem novo local de funcionamento. 

A empresa encaminhou, na oportunidade, cópia das “propostas de serviços” datadas de 10/1/2013 e 10/2/2014 assinadas apenas pelo 
deputado (f. 100/101), esclarecendo que a execução dos serviços foi iniciada após o aceite da proposta. Os serviços ali indicados dizem respeito a 
impulsionamentos de publicações no Facebook e por esse motivo o representante alega que para a realização deste serviço foram necessário estudos e 
análise, além da comparação com outros parlamentares, para que pudesse ser identificada a melhor forma de prestar o serviço. Como resultado, alega 
que conseguiram “um grande case na área, pois o deputado foi eleito um dos dez congressistas mais influentes e importantes na internet brasileira”. 
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Entretanto, os documentos encaminhados relativos aos resultados obtidos não conseguem comprovar que tais serviços tenham sido 
efetivamente realizados, haja vista que se trata de documento feito pela empresa, podendo ter sido realizado com dados fornecidos exclusivamente por 
eles, não havendo comprovação de que os dados ali espelhados sejam verdadeiros nem, tampouco, de que sejam resultado dos serviços prestados pela 
empresa.  

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal também foi oficiada para que enviasse cópia das notas fiscais nº 60 e 77 referentes à 
empresa FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS – ME. As cópias foram enviadas junto ao Relatório nº 336/2014 – NUOPE à f. 88, no qual noticia que a 
empresa está com a inscrição ativa e o endereço comercial sendo SIG Quadra 04, lote 25, sala 06, Brasília-DF e que as notas fiscais foram devidamente 
autorizadas pela Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF nº 1-818-033159/2013 e lançadas no livro fiscal eletrônico (f. 86/92). 

É relevante que se oficie ao representante legal da pessoa jurídica representada para que esclareça alguns pontos controversos, bem 
assim à Câmara dos Deputados, objetivando a remessa de cópias das notas fiscais suspeitas e das informações sobre efetivo do pagamento das notas 
apresentadas por seus parlamentares. 

Aproveitando o ensejo e tendo em vista o Acórdão nº 1312/2014-Plenário, proferido nos autos Processo TC nº 025.092/2013-8 pelo 
Tribunal de Contas da União, deverá a Casa Legislativa esclarecer se adotou os procedimentos de apuração previstos em seus normativos internos, 
relativamente às irregularidades imputadas nestes autos ao então Deputado Federal ANDRÉ MOURA e quais os resultados de suas investigações. 

Ante o exposto, determino que sejam adotadas as seguintes providências: 
1. Junte-se extrato de consulta à internet sobre o conteúdo do Diário Oficial da União, seção 2, f. 46, de 21/11/2013, que trata da 

nomeação de ELLOA SOARES URBANO; 
2. Oficie-se à Câmara dos Deputados, solicitando que: a) informe sob pedido de qual parlamentar ELLOA SOARES URBANO (CPF: 

072.580.066-64), foi nomeado(a) para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. na Câmara dos Deputados a partir do dia 27/11/2013; b) 
esclareça se o funcionário ELLOA SOARES URBANO continua exercendo o referido cargo e a que parlamentar está, atualmente, vinculado; c) 
encaminhe cópia das notas fiscais (ou recibos) nº 1, 7, 22, 34, 43, 47, 52, 59, 60, 72, 75, 77, 86, 87, 88 e 89, datadas entre 01/04/2013 e 09/03/2014, 
referentes a serviços prestados pela empresa CLOUD TECHNOLOGY (CNPJ 17.589.509/0001-14), supostamente apresentadas pelo então Deputado 
Federal ANDRÉ MOURA (PSC/SE) para justificar reembolso de despesas custeadas com verbas da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar – 
CEAP; d) informe se os valores constantes dessas notas e/ou recibos foram reembolsados ou custeados pela CEAP, detalhando o valor total de cada 
reembolso e a data em que foi efetivado; e e) diante do Acórdão nº 1312/2014-Plenário, proferido nos autos Processo TC nº 025.092/2013-8 pelo Tribunal 
de Contas da União (cópia a ser encaminhada em anexo), esclareça se adotou os procedimentos de apuração previstos em seus normativos internos, 
relativamente às irregularidades imputadas ao então Deputado Federal ANDRÉ MOURA pelo possível mau uso da CEAP e quais os resultados de suas 
investigações, encaminhando cópia, preferencialmente, em mídia óptica (cd ou dvd);  

3. Oficie-se ao representante da empresa CLOUD TECHNOLOGY para que: a) encaminhe cópia do contrato de locação de 
funcionamento anterior da empresa, bem como o contrato de locação do endereço atual de funcionamento da empresa; b) complemente o pedido feito 
anteriormente, encaminhando contrato que comprove a prestação de serviços de cada uma das notas fiscais referidas na tabela abaixo, vez que só foram 
encaminhadas as de nº 60 e 77; c) encaminhe cópia dos documentos que comprovem que houve o impulsionamento de publicações no Facebook; d) 
encaminhe cópia do registro de empregados da empresa com datas de admissão e rescisão, bem como a indicação nominal com CPF de todos os 
funcionários desde o início da empresa até o presente momento; e) informe a data que comunicou à Junta Comercial e a Receita Federal da mudança da 
sede da empresa, encaminhando os respectivos documentos comprobatórios; 

 

N/F Recibo Data de Emissão Valor Total Parlamentar 

1 01/04/2013 R$ 2.800,00 ANDRÉ MOURA 

7 25/04/2013 R$ 2.800,00 ANDRÉ MOURA 

22 04/07/2013 R$ 3.800,00 ANDRÉ MOURA 

34 21/08/2013 R$ 5.240,00 ANDRÉ MOURA 

43 29/10/2013 R$ 7.000,00 ANDRÉ MOURA 

47 11/11/2013 R$ 10.000,00 ANDRÉ MOURA 

52 21/11/2013 R$ 4.000,00 ANDRÉ MOURA 

59 09/12/2013 R$ 15.000,00 ANDRÉ MOURA 

60 11/12/2013 R$ 4.000,00 ANDRÉ MOURA 

72 21/01/2014 R$ 4.000,00 ANDRÉ MOURA 

75 21/01/2014 R$ 15.000,00 ANDRÉ MOURA 

77 18/02/2014 R$ 3.000,00 ANDRÉ MOURA 

86 21/02/2014 R$ 5.500,00 ANDRÉ MOURA 

87 25/02/2014 R$ 4.500,00 ANDRÉ MOURA 

88 02/03/2014 R$ 4.500,00 ANDRÉ MOURA 

89 09/03/2014 R$ 5.500,00 ANDRÉ MOURA 

 
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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1. Oficie-se à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, solicitando: a) extrato das informações registradas no sistema dessa Secretaria 

que indiquem data, valor, tomador e descrição do serviço sobre todas as notas fiscais já emitidas pela empresa FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS – 
ME (CNPJ 17.589.509/0001-14) ou, caso não seja possível, cópia de todas as notas fiscais emitidas; e b) encaminhe cópia de todos os pedidos de 
impressão de notas fiscais para empresa, em especial o que ensejou a AIDF 1-818-033159/2013; 

2. Solicite-se pesquisa à ASSPA/PRDF acerca da qualificação, endereço, vínculos empregatícios, remuneração, empresas em que 
haja vínculo societário ou seja responsável de: a) DEISY SENA (CPF: 011.272.791-30), bem como de seu cônjuge; b) FÁTIMA FERREIRA DOS 
SANTOS (CPF: 484.015.441-49); e c) FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 364.203.361-04); 

3. Solicite-se de pesquisa à ASSPA/PRDF acerca da qualificação, endereço e vínculos empregatícios do diretor de Operações da 
CLOUD TECHNOLOGY, DANILLO FERREIRA DOS SANTOS; 

4. Com a chegada das informações ou no prazo máximo de 30 dias, venham os autos conclusos para nova análise, respeitado o prazo 
de vencimento da investigação.   

 
MIRELLA DE CARVALHO AGUIAR 

Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11475| 
PORTARIA Nº 2, DE 6 DE MARÇO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 
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 da República; 

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

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

Considerando, por fim, o disposto no art. 4º, §4º da Resolução n° 87/2010 do CSMPF e art. 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do 
CNMP; 

RESOLVE retificar o objeto do Inquérito Civil nº 1.20.000.001632/2011-11 para: apuração das impropriedades do lote I do edital 
007/2011/Secopa, situado na avenida Miguel Sutil, trincheira Jurumirim/Trabalhadores, auditado pelo TCU no TC 007.264/2012-7 e julgado mediante o 
acórdão 1.536/2012. 

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

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

 
VALÉRIA ETGETON DE SIQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 1874| 
PORTARIA Nº 26, DE 6 DE MAIO DE 2015 

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

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

Considerando as informações constantes na Notícia de Fato 1.20.000.000166/2014-91; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 7º, I, dispõe ser atribuição do Ministério Público Federal 

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

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

Civil”, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, registrando-se como seu objeto: “Apurar eventual prática de 
trafegar com veículo com excesso de peso por parte da empresa PRIMAGRÃOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 10.560.493/0001-78”; 

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

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

GUILHERME ROCHA GÖPFERT 
Procurador da República 

 

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

 



DMPF-e Nº 94/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 22 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 25 de maio de 2015 21 
 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11330| 

PORTARIA Nº 46, DE 22 DE ABRIL DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 127 e no inciso VII, 
do artigo 129, da Constituição Federal e no artigo 9º, da Lei Complementar nº75/93; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 
promover o controle externo da atividade policial e sistema prisional; 

Considerando a informação prestada pelo Departamento de Polícia Federal em Mato Grosso em processo criminal, dando conta de 
sua falta de atribuição para a escolta de réus presos para audiências judiciais realizadas na sede da Justiça Federal em Mato Grosso; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto dos autos extrajudiciais, bem como o esgotamento do prazo para 
sua conclusão, conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter a Notícia de Fato nº 1.20.000.001491/2014-71 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para investigar o 
cumprimento pelo Departamento de Policia Federal em Mato Grosso de sua função de polícia judiciária da União, no que toca ao dever de transportar 
presos às audiências judiciais realizadas pela Justiça Federal deste Estado. 

Para tanto, determina-se, a título de diligência instrutória inicial, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro 
da Seção Judiciária de Mato Grosso, solicitando-lhe que informe se a escolta de presos para comparecimento em audiências naquela seção tem sido 
realizada devidamente pela Polícia Federal, na qualidade de Polícia Judiciária da União. 

Nomeia-se para secretariar os trabalhos do presente feito a servidora Larissa Lamenha Araújo, analista processual, nos termos do 
artigo 4º, inciso V, da Resolução n.º 23/2007/CNMP e artigo 5º, inciso V, da Resolução n.º 87/2006/CSMPF. 

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da Resolução 
nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. 
 

DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 11517| 
PORTARIA Nº 57, DE 28 DE ABRIL 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 que as obras do VLT nos 
locais em que foram encontrados vestígios arqueológicos encontram-se paralisadas, aguardando as devidas autorizações dos órgãos competentes, além 
do esgotamento do prazo do presente procedimento preparatório, 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; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001332/2014-77 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a 
existência de vestígios arqueológicos no Centro Histórico de Cuiabá, local previsto para obras do VLT. 

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 ANTÔNIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 2453| 
PORTARIA Nº 60, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório 1.20.004.000203/2014-21 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO que os elementos constantes nos documentos em epígrafe estão no âmbito de atuação do Ministério Público 
Federal e demandam investigação;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL com o objeto “Investigar possíveis irregularidades cometidas pelo IFMT – Barra do Garças 
no julgamento da Tomada de Preços nº 01/2014, que teve por objeto a “Apurar possíveis irregularidades na Contratação de empresa especializada do 
segmento de arquitetura e engenharia para elaboração de projeto arquitetônico e complementares de adequação da obra semiconstruida e paralisada, cuja 
área construída prevista é de 5.000,00 m².” 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Após autuação e registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5a Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins 
previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 2515| 
RECOMENDAÇÃO Nº 57, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.20.001.000041/2015-32 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento no artigo 129, incisos I e II, da Constituição Republicana de 1988 e com base no artigo 6º, incisos VII, alínea 
“d”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 8º, inciso VII, ambos da Lei Complementar nº 75/93, combinados com o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
nº 8.625/93, tendo em vista a necessidade de solução eficiente da Notícia de Fato nº 1.20.001.000041/2015-32, vem à presença de Vossa Senhoria, com 
fundamento no art. 6º, inciso XX da Lei Complementar nº 75/1993, RECOMENDAR o quanto segue: 

CONSIDERANDO que as disposições do artigo 127 da Constituição Federal e do artigo 5º da Lei Complementar n° 75/93 conferem 
ao Ministério Público Federal as atribuições e funções institucionais de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurarInquérito Civil para a proteção dos direitos constitucionais e dos interesses difusos (artigo 129, inciso III da Constituição da República e artigo 
6º, inciso VII, alíneas “a” e “d” da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, segundo a redação do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993, cabe ao Ministério Público 
Federal a atribuição de 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; 

CONSIDERANDO que, em atenção ao disposto no artigo 6º, inciso XIV, alínea “f”, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao 
Ministério Público da União 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 que incumbe ao Ministério Público a intervenção em todos os atos do processo em que os índios, suas 
comunidades e organizações sejam partes, em atenção à redação do artigo 232 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal exercerá suas funções nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, 
para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, na forma do artigo 37, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 20, inciso XI, da Constituição Federal, são bens da União as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios; 

CONSIDERANDO que, conforme disposto no artigo 24 da Lei 6.001/1973, o usufruto assegurado aos índios ou silvícolas 
compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da 
exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades; 

CONSIDERANDO que, na forma do artigo 2º da Lei nº 6.001/73, cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos 
órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus 
direitos: […] II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; III – respeitar, ao proporcionar 
aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição; IV – assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos 
seus meios de vida e subsistência; V – garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu 
desenvolvimento e progresso;  

CONSIDERANDO que o artigo 18 da Lei nº 6.001/1973 dispõe que as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou 
de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas; 

CONSIDERANDO ainda que § 1º do artigo 18 da Lei nº 6.001/1973, veda a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa; 

CONSIDERANDO o relato da população da etnia Nambikwara, na audiência pública realizada em 23.04.2015, no município de 
Comodoro/MT, de enfrentamento de severas dificuldades para acesso à alimentação e geração de renda; 

CONSIDERANDO que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais, na forma do disposto no artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Funai é a coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo Federal, sendo sua missão 
institucional proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, nos termos da Lei nº 5.371/1967; 

CONSIDERANDO que é a Coordenação Regional da Funai de Cuiabá quem tem atribuição acerca do implemento das políticas 
públicas em relação à etnia Nambikuara; 

CONSIDERANDO o quanto acordado na reunião realizada na data de hoje (21.05.2015) na Secretaria de Estado de Agricultura 
Familiar e Regularização Fundiária de Mato Grosso (SEAF), envolvendo o Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República Thiago 
Augusto Bueno; o Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Sr. Suelme Evangelista Fernandes; e a Funai, através de seu 
Coordenador Regional, Sr.  Benedito Cézar Garcia Vieira e de seu servidor, Sr. José Eduardo; 

RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, RECOMENDAR à 
Coordenadoria Regional da Funai de Cuiabá/MT e à Secretária de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária de Mato Grosso (SEAF) 
que adotem as providências necessárias a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja realizado estudo simplificado de potencialidade agropecuária das 
áreas das Terras Indígenas ocupadas pelas etnia Nambikwara em Comodoro/MT e Nova Lacerda/MT 

A presente recomendação, que tem força de notificação, será encaminhada imediatamente ao destinatário, que deve responder em 30 
(trinta) dias acerca de seu cumprimento.  

Chegando ao Ministério Público Federal notícias concretas de descumprimento desta recomendação, serão adotadas as medidas 
judiciais cabíveis para correção das irregularidades e responsabilização dos agentes públicos. 

 
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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Esclarece-se, por fim, que a expedição da presente recomendação também tem por objetivo constituir em mora o seu destinatário, em 
caso de não acatamento, prefixando responsabilidades e demarcando o dolo do agente, podendo importar na adoção das medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis pelo Ministério Público Federal, inclusive na responsabilização por ato de improbidade administrativa 

 
THIAGO AUGUSTO BUENO 

Procurador da República 

 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 1717| 

PORTARIA Nº 16, DE 14 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 
institucionais previstas no art. 129 da Constituição da República e no art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e: 

CONSIDERANDO que em agosto de 2014 aportou neste órgão ministerial representação formulada por Anderson Luciano de Souza 
Moraes, relatando supostos atraso e descaso no atendimento de solicitação de revisão do benefício assistencial de ALEFE MIKE DA COSTA MORAES, 
protocolada pelo representante na Agência do Instituto Nacional de Seguridade Social em Corumbá/MS;  

CONSIDERANDO que, às fls. 21/22, foi determinada a juntada, aos presentes autos, do Procedimento Preparatório nº 
1.21.004.000179/2014-93, voltado a apurar possíveis vícios na prestação de serviços por parte da mencionada agência da autarquia previdenciária;  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, 
da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, ser ainda necessária a realização de diligências, com o fim de apurar os fatos narrados nos autos em 
epígrafe, de modo a se formar a convicção deste Parquet sobre a matéria neles versada; 

DETERMINA a conversão do aludido Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
Encaminhe-se o referido feito ao Setor Jurídico desta Procuradoria da República, para registro da presente portaria em livro próprio, 

e registro do procedimento junto à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Afixe-se a presente portaria em local de costume e encaminhe-se cópia para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF 

nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ato contínuo, registrem-se as seguintes informações na capa dos decorrentes autos e no Sistema ÚNICO: 
Interessado: Ministério Público Federal. 
Objeto da investigação: Apurar possíveis falhas na prestação dos serviços de revisão de benefícios e de agendamento e realização de 

perícia médica, por parte do INSS de Corumbá/MS.  
Fica designada para secretariar os trabalhos, enquanto vinculada a este Gabinete, a servidora Ana Gaudencia Velasquez de Andrade, 

técnica administrativa lotada nesta Procuradoria da República. 
Dê-se ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  
Regularizado o feito, determino, expeça-se ofício à Agência do INSS em Corumbá/MS, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o 

encaminhamento dos dados solicitados nos itens “i” e “ii” do Ofício nº 1121/2014/MPF/CRA/MS/TFB (fls. 20), pendentes de resposta no expediente nº 
071/2015/APSCOR/INSS, constante às fls. 49/101 dos autos; 

 
YURI CORRÊA DA LUZ 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18603| 
PORTARIA Nº 204, DE 19 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições, resolve: 
Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, para acompanhar os trabalhos 

referentes à inspeção ordinária anual dos processos da 6ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 18/05 a 22/05/2015. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18595| 
PORTARIA Nº 205, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições, resolve: 
Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS, para acompanhar os trabalhos 

referentes à inspeção ordinária anual dos processos da 33ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

 
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-MG - 18586| 

PORTARIA Nº 206, DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. ÂNGELO GIARDINI DE OLIVEIRA, para acompanhar os trabalhos 
referentes à inspeção ordinária anual dos processos da 5ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 

 
ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 

Procurador-Chefe da PRMG 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18585| 
PORTARIA Nº 207, DE 20 DE MAIO DE 2015. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições, resolve: 
Designar a Procuradora da República em Minas Gerais, Dra. LAENE PEVIDOR LANÇA, para acompanhar os trabalhos referentes 

à inspeção ordinária anual dos processos da 2ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18584| 
PORTARIA Nº 208, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições, resolve: 
Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. GIOVANNI MORATO FONSECA, para acompanhar os trabalhos 

referentes à inspeção ordinária anual dos processos da 30ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18602| 
PORTARIA Nº 209, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

Designar a Procuradora da República em Minas Gerais, Dra. MÍRIAN DO ROZÁRIO MOREIRA LIMA, para acompanhar os 
trabalhos referentes à inspeção ordinária anual dos processos da 13ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 

 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18601| 
PORTARIA Nº 211, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. SÉRGIO NEREU FARIA, para acompanhar os trabalhos referentes à 
inspeção ordinária anual dos processos da 26ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 

 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 18596| 
PORTARIA Nº 212, DE 20 DE MAIO DE 2015. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

Designar a Procuradora da República em Minas Gerais, Dra. MÍRIAN DO ROZÁRIO MOREIRA LIMA, para acompanhar os 
trabalhos referentes à inspeção ordinária anual dos processos da 32ª Vara federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no período de 25/05 a 29/05/2015. 

 
ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 

Procurador-Chefe da PRMG 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4339| 
PORTARIA Nº 16, DE 3 DE FEVEREIRO 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; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar, mas sim de Inquérito Civil, consoante 
Resoluções alhures mencionadas; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para finalização do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000289/2014-28 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “ APURAR 

OCORRÊNCIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULO COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS, POR PARTE DA EMPRESA 
TRANSPORTES TESBA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.191.966/001-89”; 

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 - 1620| 
PORTARIA Nº 21, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República ao final assinado, lotado e em exercício na PRM São João 
del-Rei/MG, com fundamento nos arts.127 e 129, III, da Constituição da República, arts.6.º, VII, 7.º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/93, e art.8.º, 
§1.º, da Lei n.º 7.347/85, e nos termos da Resolução n.º 87/06-CSMPF (com redação dada pela Resolução n.º 106/10-CSMPF) e da Resolução n.º 23/07 
do CNMP, 

CONSIDERANDO QUE 
. é função institucional do Ministério Público Federal defender a ordem jurídica, os interesses sociais e individuais indisponíveis e 

promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e outros interesses difusos e coletivos, zelando pela observância 
dos princípios constitucionais da ordem econômica (art.127, caput, art.129, II e III, da CF/88; art.5.º, II, “c”, III, “b”, art.6.º, XIV, “b”, da LC n.º 75/93; 
art.1.º, IV e V, art.5.º, I, art.8.º, §1.º, da Lei n.º 7.347/85); 

. o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, 
a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, priorizando, em suas ações, a defesa da 
vida (art.1º, §§2.º e 5.º, da Lei n.º 9.503/97); 

. somente podem transitar pelas vias terrestres veículos com peso e dimensões conforme os limites estabelecidos pelo CONTRAN, 
configurando infração transitar pela via com excesso de peso (arts.99 e 231, V, da Lei n.º 9.503/97); 

. a livre concorrência consiste em princípio basilar da ordem econômica e que a legislação sanciona as práticas predatórias para 
dominação de mercados  e eliminação da concorrência (art.170, IV, da CF/88; arts.1.º e 36 da Lei n.º 12.529/11); 

. o transporte rodoviário de cargas com peso acima do limite permitido coloca em risco a vida e a integridade física dos usuários, 
danifica a camada asfáltica da rodovia, com lesão ao patrimônio público, e importa redução dos custos da atividade, caracterizando concorrência desleal 
para com os empresários que cumprem a lei; 

. os elementos carreados às peças informativas n.º 1.22.014.000208/2014-61 corroboram a atribuição ministerial para o caso e 
suscitam maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais (promoção das ações cabíveis) ou extrajudiciais (expedição 
de recomendação legal, celebração de compromisso de ajustamento de conduta, etc.); 

RESOLVE 
instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o(s) seguinte(s) fato(s): 
. Tráfego de veículos transportadores de cargas com excesso de peso da empresa BRASIPEDRA MINERAÇÃO IND. E COM. 

LTDA, por rodovias federais, inclusive em Lavras/MG. 
Ficam designados, para secretariar neste feito (art.5.º, V, da Resolução CSMPF n.º 87/06, incluído pela Resolução CSMPF n.º 106/10), 

os servidores da equipe técnica desta unidade, a quem se determina providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à 
Egrégia 3.ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, no prazo de até 10 dias, bem como o cumprimento das seguintes diligências: 

1) Solicite-se à ASSPA cópias dos instrumentos do contrato social e alterações, certidão ou outras informações disponíveis sobre a 
empresa investigada; 

2) Oficie-se à empresa investigada, requisitando-lhe que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, cópias de todas as notas fiscais de 
saída (sequenciais) emitidas no período de agosto de 2013 a agosto de 2014, preferencialmente acompanhadas dos respectivos Documentos Auxiliares 
de Nota Fiscal Eletrônica – DANFEs, gravados em mídia digital (CD ou DVD), no formato “.xml”; 

3) Oficie-se ao DNIT, à PRF e à ANTT para que, no prazo de 30 (trinta) dias: a) informem sobre a existência de autuações da empresa 
investigada por tráfego de veículos com excesso de peso nos últimos 5 (cinco) anos; b) acaso afirmativo, encaminhem cópia da documentação 
correspondente e esclareçam sobre eventual pagamento de multas; 

4) Cls. com as respostas ou decorridos os prazos acima fixados.  
 

THIAGO DOS SANTOS LUZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 1623| 
PORTARIA Nº 22, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República ao final assinado, lotado e em exercício na PRM São João 

del- Rei/MG, com fundamento nos arts.127 e 129, III, da Constituição da República, arts.6.º, VII, 7.º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/93, e art.8.º, 
§1.º, da Lei n.º 7.347/85, e nos termos da Resolução n.º 87/06-CSMPF (com redação dada pela Resolução n.º 106/10-CSMPF) e da Resolução n.º 23/07 
do CNMP,  

CONSIDERANDO QUE 
. incumbe ao Ministério Público Federal defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e zelando pela observância 

 
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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dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no âmbito da administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União (arts.127, caput, 129, II e III, e 37, caput, da CF/88; arts.5.º, I, “h”, III “b”, V, “b”, 6.º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75/93); 

. cabe a este Parquet, assim, investigar e propor, perante a Justiça Federal, ações de responsabilização por atos de improbidade 
administrativa visando, entre outras medidas e sanções, à suspensão de direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade de bens e 
ressarcimento ao erário (art.37, §4.º, da CF/88; arts.6.º, XIV, “f”, XVII, “a”, e 37 da Lei Complementar n.º 75/93; arts.12, 16 e 17 da Lei n.º 8.429/92); 

. os elementos carreados às peças informativas n.º 1.22.014.000076/2015-58 corroboram a atribuição ministerial para o caso e 
suscitam maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais (promoção das ações cabíveis) ou extrajudiciais (expedição 
de recomendação legal, celebração de compromisso de ajustamento de conduta etc.); 

RESOLVE 
instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o(s) seguinte(s) fato(s): 
. Possíveis atos de improbidade administrativa praticados por gestores da Escola Estadual Embaixador José Bonifácio, em 

Barbacena/MG na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 2013 e 2014. 
Ficam designados, para secretariar neste feito (art.5.º, V, da Resolução CSMPF n.º 87/06, incluído pela Resolução CSMPF n.º 106/10), 

os servidores da equipe técnica desta unidade, a quem se determina providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à 
Egrégia 5.ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, no prazo de até 10 dias, bem como o cumprimento das seguintes diligências: 

1) Oficie-se ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE requisitando-lhe, no prazo de 40 (quarenta) dias, 
relativamente à execução do PNAE na Escola Estadual Embaixador José Bonifácio, situada no município de Barbacena/MG, nos anos de 2013 e 2014: 
a) remeter cópias das prestações de contas; b) enviar cópia da denúncia referida no Ofício nº 267/2014-DIACO/COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE 
(fls.07/07-v), a qual versaria “que de 22 de julho de 2013 até o fim do ano letivo do ano em questão na Escola Estadual Embaixador José Bonifácio de 
Barbacena: foi servida alimentação escolar para clientela diferente da preconizada na Resolução CD/FNDE 26/2013; houve oferta de alimentos restritos”, 
bem como esclarecer qual o resultado daquele Ofício, dirigido ao Presidente do CAE em Belo Horizonte/MG; c) enviar cópia da documentação de 
instituição do Conselho de Alimentação Escolar Municipal (Barbacena/MG) – anos de 2013 e 2014 (atas de eleições e decreto/portaria de nomeação de 
seus integrantes etc.); d) informar outros dados que reputar pertinentes, notadamente se houve constatação de irregularidades na execução do Programa 
naquela Escola em 2013 e 2014, remetendo, em caso afirmativo, cópia da documentação pertinente; 

2) Oficie-se aos Conselhos de Alimentação Escolar do Estado de Minas Gerais e do Município de Barbacena/MG, requisitando-lhes, 
em 20 (vinte) dias, relativamente à execução do PNAE na Escola Estadual Embaixador José Bonifácio, situada no município de Barbacena/MG, nos anos 
de 2013 e 2014: a) prestar esclarecimentos sobre as irregularidades narradas nos documentos anexos (fls.07/07-v, e 13, 20/21); b) remeter cópias das 
prestações de contas enviadas ao FNDE; c) enviar cópia da documentação de instituição do Conselho de Alimentação Escolar Municipal (Barbacena/MG) 
– anos de 2013 e 2014 (atas de eleições e decreto/portaria de nomeação de seus integrantes etc.); d) informar se o CAE Municipal vem efetivamente 
funcionando e exercendo suas atribuições legais, qual o seu orçamento, se possui real autonomia e liberdade de ação em relação à Secretaria de Educação 
e à Prefeitura e se aprovou ou reprovou as contas e a atuação do município na execução do PNAE em 2013 e 2014, explicitando as devidas razões; 

3) Extraiam-se das páginas do FNDE, Portal da Transparência e outros semelhantes na internet informações sobre a execução do 
PNAE 2013 e 2014 em Barbacena/MG, especialmente na Escola Estadual Embaixador José Bonifácio; 

4) Promovam-se contatos telefônicos e/ou pesquisas na internet para identificação de potencial órgão/ente público que possa servir 
de longa manus do Ministério Público Federal em Barbacena/MG e, ato contínuo, expeça-lhe ofício requisitando, no prazo de até 20 dias: a) vistoria in 
loco nas instalações do CAE daquele município para verificar se aquela instância de controle social existe e funciona de fato, quais as condições reais de 
trabalho e os verdadeiros responsáveis por sua gestão e suas decisões; b) entrevistar professores, pais de alunos e alunos da Escola Estadual Embaixador 
José Bonifácio e também integrantes do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) Municipal (que formalmente o compõem, inclusive os representantes 
dos pais de alunos, professores, alunos e sociedade civil) a respeito da veracidade ou não dos fatos ilícitos noticiados às fls.07/07-v, e 13, 20/21 (“de 22 
de julho de 2013 até o fim do ano letivo do ano em questão na Escola Estadual Embaixador José Bonifácio de Barbacena: foi servida alimentação escolar 
para clientela diferente da preconizada na Resolução CD/FNDE 26/2013; houve oferta de alimentos restritos” e a diretora OLÉSIA MARIA PIRES DA 
LUZ “comprou: espetinhos, refrigerantes, salsicha, pão, pizza, canjica e outras mercadorias para VENDER na festa junina do dia 26/07/2014. Na segunda-
feira – dia 28/07 serviu canjica requentada – sobra da festa de sábado para os alunos. (…) não segue o cardápio da merenda”), buscando o máximo de 
informações e provas a tal respeito (fotografias, filmagens, matérias jornalísticas, dados pessoais de testemunhas etc.) e de outros eventuais desvios de 
alimentos ou recursos do PNAE; 

5) Cls. com as respostas vislumbradas supra ou decorridos os prazos correspondentes. 
 

THIAGO DOS SANTOS LUZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4324| 
PORTARIA Nº 47, DE 30 DE ABRIL 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000706/2014-32 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “ APURAR 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL, EM CONCURSO ORGANIZADO PELA CESPE, NO QUE SE REFERE À 

 
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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CLASSIFICAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL COMO APTO A REALIZAR O CERTAME, BEM COMO A LEGITIMIDADE 
DO DECRETO FEDERAL Nº 3298 QUE DISPÕE ACERCA DO TEMA”. 

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) Após, voltem os autos conclusos.  
 

FREDERICO PELLUCCI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4328| 
PORTARIA Nº 48, DE 30 ABRIL 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000589/2014-15 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “APURAR 

EVENTUAL FRAUDE EM RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS”. 
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 - 4333| 
PORTARIA Nº 49, DE 30 DE ABRIL 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000570/2014-61 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “ APURAR 

OCORRÊNCIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULO COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS, POR PARTE DA EMPRESA USINA VALE 
DO TIJUCO S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.493.354/0001-27”; 

2) determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à 5ª 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, em virtude do entendimento recentemente adotado pela  1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, oficie-se ao DNIT 
e à PRF para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem informações, em relatório detalhado, quanto à existência de autuações referente a veículos de carga 
com excesso de peso a partir de 27 de abril de 2010, envolvendo a empresa USINA VALE DO TIJUCO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 08.493.354/0001-
27”. 

 

FREDERICO PELLUCCI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4335| 
PORTARIA Nº 53, DE 30 DE ABRIL 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: 
 

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 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000364/2014-51 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “ APURAR 

OCORRÊNCIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULO COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS, POR PARTE DA EMPRESA ARTEC PISOS 
E REVESTIMENTOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.548.440/0001-76”; 

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 ao DNIT e à PRF para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem informações, em relatório detalhado, quanto à 
existência de autuações referente a veículos de carga com excesso de peso a partir de 30 de abril de 2010, envolvendo a empresa ARTEC PISOS E 
REVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.548.440/0001-76. 

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4330| 
PORTARIA Nº 55, DE 1 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter a Notícia de Fato nº 1.22.003.000082/2015-34 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “APURAR EVENTUAIS 

IRREGULARIDADES NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL 'MINHA CASA MINHA VIDA', NA CIDADE DE ITUIUTABA/MG”; 
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) Após, apense-se a Notícia de Fato nº 1.22.003.000230/2015-11 a estes autos por terem objeto semelhante, qual seja, averiguação 

de eventuais irregularidades no PMCMV na cidade de Ituiutaba/MG; 
5) Após apensamento,  oficie-se à Prefeitura Municipal de Ituiutaba, encaminhando cópia de fls. 02-b/03 destes autos, e fls. 03/04 da 

NF apensada, e solicitando esclarecimentos acerca da situação cadastral dos representantes Leidimar Siqueira de Oliveira e Eva Claret Alves Ferreira 
dos Santos, bem como da alegação de que pessoas com renda superior ao estabelecido pelo PMCMV foram contempladas. 

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4337| 
PORTARIA Nº 56, DE 1º 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; 
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CONSIDERANDO o vencimento do prazo para finalização do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter a Notícia de Fato nº 1.22.003.000079/2015-11 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “APURAR QUAIS SÃO 

OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA REGULARIZAR O TRANSITO DE VEÍCULOS DE 
CARGA, QUANDO CONSTATADO EVENTUAL EXCESSO  DE PESO, POR EIXO OU PESO BRUTO TOTAL”; 

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) Após, oficie-se a PRF em Uberlândia, solicitando esclarecimentos acerca da forma como esta sendo feito o transbordo de carga 
dos veículos que são autuados por excesso de peso, bem como seja encaminhado a documentação comprobatória dos transbordos ocorridos no último 
ano. 

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4326| 
PORTARIA Nº 57, DE 30 ABRIL 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000442/2014-17 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “ APURAR 

A FORMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E O MÉTODO DE AGENDAMENTO PARA EMISSÃO DE CTPS E AUXÍLIO-DESEMPREGO 
NAS UAI'S DE UBERLÂNDIA E ARAGUARI”; 

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, encaminhe cópia integral do presente PP via e-mail conforme solicitado à fl. 17, estipulando o prazo de 15 (quinze) dias 
para resposta.  

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4312| 
PORTARIA Nº 73, DE 4 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 do Procedimento Preparatório e, ainda, que se faz necessária a realização 
de diligências;  

DECIDE: 
1) converter o Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000029/2015-33 em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “APURAR 

EVENTUAL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 21 
DA LEI Nº 12.772/2012 (REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) POR SIMONE SILVA PRUDÊNCIO, DOCENTE DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA”; 

2) determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à 5ª 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; 
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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 à UFU solicitando que esclareça acerca de qual assunto refere-se o PAD nº 23117.004688/2014-07 em nome da 
docente Simone Silva Prudêncio, e em caso de tratar-se de procedimento instaurado por descumprimento de regime de dedicação exclusiva, que seja 
encaminhado cópia integral do PAD.  

 
FREDERICO PELLUCCI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2455| 
DECISÃO DE 8 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil n. 1.22.010.000044/2014-10 
 

1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o intuito de apurar possíveis irregularidades na prestação de contas referentes às verbas 
federais do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município 
de Imbé de Minas/MG no ano de 2011. Este Inquérito Civil se originou a partir de desmembramento do Inquérito Civil n. 1.22.010.000020/2012-91, 
passando a ter o objeto restrito ao ano de 2011. 

2. Oficiada, a Coordenação Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE informou, por meio do 
ofício n. 298/2015-DIADE/CGCAP/DIFIN/FNDE, ff. 161-162, que a execução dos recursos foi aprovada pelo CACS responsável pelo acompanhamento 
e controle social, bem como pela análise e emissão de parecer quanto à execução física do programa. 

3. Posteriormente, o FNDE relatou que foram constatadas irregularidades quanto ao aspecto financeiro da prestação de contas em 
comento, conforme Informação n. 156/2015 (ff. 171-174). Em seguida, registrou que o referido processo de prestação de contas havia sido encaminhado 
à Diretoria de Ações Educacionais – DIRAE, unidade responsável pelo acompanhamento da execução do programa em epígrafe, bem como pela análise 
sob o aspecto técnico, com objetivo de investigar a correta e regular aplicação dos objetivos pactuados. Por fim, esclareceu que as providências inerentes 
à continuidade da análise financeira e à emissão de parecer acerca das contas serão adotadas tão logo os autos retornem à Coordenadoria. 

4. É o relatório. 
5. Tendo em vista a constatação de irregularidades, determino a expedição de ofício ao Município de Imbé de Minas/MG, para que 

se manifeste sobre o documento de ff. 171-174. 
6. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta (art.  8º, §5º, da LC 75/93). 
7. Para o cumprimento das diligências acima mencionadas, a presente manifestação ministerial deverá ser encaminhada como minuta 

do ofício. 
8. Determino, ainda, ao Setor Extrajudicial que encaminhe o ofício preferencialmente por meio de correio eletrônico.1 
9. Informo que a resposta ao ofício poderá ser encaminhada a esta Procuradoria da República no Município de Ipatinga através do 

seguinte endereço de correio eletrônico: prmg-ipa-jur@mpf.mp.br. 
10. Tendo em vista que o prazo de conclusão deste inquérito civil se expirou sem que tenham sido finalizadas as diligências 

necessárias à averiguação dos fatos objeto de apuração, determino sua prorrogação pelo prazo de 1 (um) ano, devendo ser dada ciência à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão. 

11. Após, acautelem-se os autos por 30 (trinta) dias, ou até o advento de resposta. 
 

BRUNO JOSÉ SILVA NUNES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2452| 
DESPACHO DE 7 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil n.  1.22.010.000020/2014-52 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fim de apurar possíveis irregularidades na execução do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) envolvendo a Associação Monlevadense de Produtos da Agricultura Familiar – Tanquinho I (AMPAF). 

Compulsando os autos, verifico que o prazo originário de 1 (um) ano já se encontra superado, havendo nos autos diligências 
indispensáveis, ainda pendentes. 

Dessarte, considerando a situação procedimental acima delineada, determino a prorrogação do presente Inquérito Civil, pelo prazo 
de 1 (um) ano. 

Em atendimento ao disposto na Resolução CSMPF n. 87/2006, art. 15, determino que seja dada ciência à 5ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do MPF. 

 
BRUNO JOSÉ SILVA NUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2448| 
DESPACHO DE 8 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil n.  1.22.010.000072/2014-29 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fim de apurar possíveis irregularidades na execução do Convênio n. 0453/2009 
(SIAFI/SICONV n. 703678) firmado entre a Prefeitura Municipal de São João do Oriente/MG e o Ministério do Turismo, para a realização da Festa de 
São João. 
 

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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Compulsando os autos, verifico que o prazo originário de 1 (um) ano já se encontra superado, havendo nos autos diligências 
indispensáveis, ainda pendentes. 

Dessarte, considerando a situação procedimental acima delineada, determino a prorrogação do presente Inquérito Civil, pelo prazo 
de 1 (um) ano. 

Em atendimento ao disposto na Resolução CSMPF n. 87/2006, art. 15, determino que seja dada ciência à 5ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do MPF. 

 

BRUNO JOSÉ SILVA NUNES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2450| 
DESPACHO DE 7 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil n.  1.22.010.000156/2013-81 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para acompanhar as medidas a serem adotadas pelo INCRA/MG visando à regularização de 
diversos lotes do Projeto de Assentamento Liberdade, no município de Periquito/MG. 

Compulsando os autos, verifico que o prazo originário de 1 (um) ano já se encontra superado, havendo nos autos diligências 
indispensáveis, ainda pendentes. 

Dessarte, considerando a situação procedimental acima delineada, determino a prorrogação do presente Inquérito Civil, pelo prazo 
de 1 (um) ano. 

Em atendimento ao disposto na Resolução CSMPF n.º 87/2006, art. 15, determino que seja dada ciência à PFDC – Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão. 

 

BRUNO JOSÉ SILVA NUNES 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 13422| 

PORTARIA Nº 63, DE 22 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 e na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, alterada pelas Resoluções CSMPF Nº 106, de 6/4/2010; Nº 108, de 4/5/2010 e Nº 121 de 1/12/2011, e 

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

Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.000022/2015-12, instaurado a partir da representação da 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES QUILOMBOLAS DO ABACATAL/AURÁ (AMPQUA), que relata os danos sócio-ambientais 
ocorridos no entorno do Território Quilombola. Causados principalmente pela retirada desenfreada de areia para abastecimento da construção civil e pelo 
despejo de esgoto nas águas que abastecem a comunidade. 

Considerando que expirou o prazo do r. PP e que há necessidade de se fazer diligências além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 
4º da Resolução 87 de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes no referido Procedimento, pelo que: 
Determina-se  
1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, junto com o presente Procedimento Preparatório, sem necessidade de nova 

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

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

3- Prossiga-se com as diligências investigatórias. 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 13453| 
PORTARIA Nº 65, DE 22 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 e no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 87, 
de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº 1.23.000.000108/2015-37, instaurado a partir de 
Comunicação da JEF/PA, no qual é informado o descumprimento reiterado de decisão judicial por parte do INSS em diversos processos. 

Considerando que os fatos em apuração podem resultar em atos de improbidade administrativa; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente:  
Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

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

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

Como providências iniciais 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 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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a) Que se oficie ao INSS solicitando informações sobre o caso, em especial sobre qual o andamento dado a cada uma das 
comunicações de descumprimento informadas pelo JEF/PA, em cada um dos processos, de modo que seja informado ainda se o benefício já foi ou não 
implementado. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 18625| 
RETIFICAÇÃO 

 

Na Portaria PRC/PR nº 347, de 29/04/2015, publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico – DMPF-e Extrajudicial, 
de 06/05/2015 onde se lê “no período de 18 a 22 de maio de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no período de 18 
a 24 de maio de 2015”, leia-se “no período de 18 a 21 de maio de 2015”.  

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

Procurador-Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 17327| 
PORTARIA Nº 382, DE 11 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 2595/2015, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 
619 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República CARLOS HENRIQUE MACEDO BARA para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5010191-16.2014.404.7005, em trâmite na 1ª Vara Federal de Cascavel. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 18612| 
PORTARIA Nº 417, DE 18 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 2078/2015, do relator José Osterno Campos de Araújo, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 
619 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República THALES FERNANDO LIMA para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5010859-84.2014.404.7005, em trâmite na 1ª Vara Federal de Cascavel. 

 

JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 18618| 
PORTARIA Nº 418, DE 22 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, e a exclusividade 
do procurador titular da PRM/Guarapuava na Força-tarefa Lava Jato, resolve: 

Designar o Procurador da República LUCAS AGUILAR SETTE para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
do Procedimento Preparatório nº 1.25.004.000073/2015-21, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Guarapuava. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1138| 
PORTARIA N° 32, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório n°: 1.25.013.000083/2014-77  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, 
inciso III, da Constituição Federal, no artigo 6', inciso VII, alínea "b", e no artigo 7', inciso 1, ambos da Lei Complementar n° 75193, bem como no artigo 
8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85,  

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial á 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 a proteção do patrimônio público e social, conforme dispõem o art. 
129, III, da Constituição Federal e o art. 5°, III, b, da Lei Complementar n° 75/1993;  

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 
competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos, bem como expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e 
inquéritos que instaurar, nos termos do artigo 7°, inciso I, e do artigo 8°, incisos II, IV e VII, ambos da Lei Complementar n° 75/93 e do artigo 8°, § 1°, 
da Lei n° 7.347/85;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando os termos da representação formulada pelo Sr. José Isaías Gomes, vereador do Município de Jacarezinho, na data de 
24/04/2014, noticiando irregularidades na construção de casas populares no Bairro Marques dos Reis, custeadas com verbas federais, cujas obras estariam 
paralisadas desde outubro de 2013;  

Considerando, por fim, as informações até então obtidas no Procedimento Preparatório n° 1.25.013.000083/2014-77, as quais 
necessitam de esclarecimentos complementares para a completa apreciação dos fatos pelo Ministério Público Federal,  

RESOLVE converter este Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, na forma contida no artigo 4° da Resolução n° 23/2007 
do CNMP, para apurar eventuais irregularidades na entrega de unidades habitacionais construídas com recursos federais do programa Minha Casa Minha 
Vida no distrito de Marques dos Reis, município de Jacarezinho/PR.  

I - Autue-se e registre-se, mantendo-se a numeração dos autos;  
II — providencie-se a publicação desta portaria, com seu encaminhamento, por sistema informatizado do Ministério Público Federal, 

à 5' Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para ciência da instauração deste Inquérito Civil;  
III — afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos da PRM/Jacarezinho-PR, pelo prazo de dez dias; 
 IV — em seguida, oficie-se novamente à COHAPAR para que preste informações atualizadas sobre a retomada das obras pela 

construtora contratada, após ter sido notificada extrajudicialmente em fevereiro deste ano ou, em caso negativo, esclareça que medidas foram adotadas 
em relação ao descumprimento do contrato, consignando o prazo de 10 (dez) dias úteis para a resposta, na forma do artigo 8°, § 5°, da Lei Complementar 
n° 75/93.  

V - Com a resposta ou vencido o prazo, façam-se os autos conclusos.  
 

CINTIA MARIA DE ANDRADE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1148| 
PORTARIA Nº 33, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 

Autos nº: 1.25.013.000159/2014-64. Objeto: Instalação de semáforo ou passarela 
no trecho da Rodovia BR 153, km 17. Envolvido:  Empresa Concessionária de 
Rodovias do Norte S/A, Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

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

Considerando que é função institucional do Ministério Público a proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da 
Constituição Federal; art. 5º, III, e, da Lei Complementar nº 75/1993);  

Considerando a criação de Força Tarefa no Ministério Público Federal com a finalidade de investigar a execução dos contratos de 
concessão rodoviária do chamado “Anel de Integração” no Estado do Paraná; 

Considerando os trabalhos desenvolvidos durante as investigações da Força Tarefa, autuados no procedimento nº 
1.25.008.000449/2013-04, que foi instaurado com o fim de investigar as concessões das rodovias federais no Estado do Paraná; 

Considerando o requerimento da Associação de Moradores do Bairro Aeroporto, no Município de Jacarezinho/PR, solicitando a 
instalação de semáforo ou passarela no km 17 da Rodovia BR 153, trecho em perímetro urbano, haja vista o intenso fluxo de pedestres no local, inclusive 
crianças e pessoas portadores de deficiência física no local, devido a proximidade da rodovia à escola infantil e à APAE, conforme se verifica nas fotos 
encaminhadas com o requerimento; 

Considerando que a rodovia em questão é pedagiada, sob a responsabilidade da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A 
Econorte, para a qual foi encaminhada solicitação pela Associação de Moradores do Bairro Aeroporto, sem recebimento de resposta, bem como não 
houve manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná -DER sobre o pleito dos moradores, conforme consta no requerimento; 

Considerando expirado o prazo para conclusão do procedimento preparatório, necessitando, entretanto, de mais diligências para 
melhor análise dos fatos. 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL para intervir perante a Concessionária 
ECONORTE para instalação de semáforo ou passarela na Rodovia BR 153, km 17, no anel de acesso ao Bairro Aeroporto em Jacarezinho/PR. 

Ante o exposto, DETERMINA-SE:  
I – seja a mantida a numeração dos autos, autuando-se tão somente a portaria com as modificações necessárias; 
II – a publicação da presente portaria, com encaminhamento desta por sistema informatizado do Ministério Público Federal, bem 

como a comunicação da conversão à douta 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, no âmbito do Ministério Público Federal; 
III – afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos desta PRM/Jacarezinho-PR, pelo prazo de dez dias. 
 

RAPHAEL OTÁVIO BUENO DOS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 18489| 
PORTARIA Nº 195, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições 
constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e ação civil pública para a defesa 
de interesses difusos e coletivos, dentre os quais se inclui a tutela da legalidade, impessoalidade, além da defesa do patrimônio público e social, nos 
termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como do artigo 5º, II, “h”, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando a necessidade de se apurar possíveis violações dos direitos do cidadão por parte dos autores Luciano Dalvi e Fernando 
Dalvi, bem como pela editora Conceito Editorial, notadamente com relação às afirmações de cunho supostamente homofóbico feitas nas obras “Curso 
Avançado de Biodireito”, “Direito Constitucional Esquematizado”, “Teoria e Prática do Direito Penal”, “Curso Avançado de Direito do Consumidor” e 
“Manual de Prática Trabalhista”; 

Considerando que o curso das investigações mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, conforme determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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RESOLVE: 
Converter o procedimento preparatório nº 1.25.005.000100/2014-75 em Inquérito Civil Público. 
Para tanto, DETERMINO: 
a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 
b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil Público à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de 

publicação. 
 

ELOISA HELENA MACHADO 
Procuradora Regional do Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4058| 
PORTARIA Nº 9, DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.00245/2014-79 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com base no art. 129 da Constituição Federal, no 
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução n. 87 do CSMPF, e 

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de Representação 
formulada por Gilson Moreira Santos, na qual noticia que a construção do empreendimento Vivendas Petrolina I e II em área contígua à sua propriedade 
agrícola poderá acarretar danos à saúde dos futuros moradores do residencial, bem como prejuízos à sua atividade produtiva; 

CONSIDERANDO que, em cumprimento de diligência inicial, o Município de Petrolina/PE informou que o lote destinado à 
construção do empreendimento encontra-se em perímetro urbano desde a edição da Lei Complementar 001/2014 e possui área de destinação mista, ou 
seja, residencial e empresarial, além de esclarecer que todos os projetos apresentados são licenciados exclusivamente após análise que envolve diversos 
órgãos, tais como Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e a agência financiadora; 

CONSIDERANDO que a CODEVASF afirmou não possuir qualquer responsabilidade sobre o empreendimento, visto que se encontra 
localizado fora da Poligonal do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho e, na ocasião, sugeriu a construção de muro de alvenaria com o objetivo de 
delimitar o loteamento e evitar danos aos futuros moradores e à atividade produtiva do lote contíguo; 

CONSIDERANDO que foi oficiado à Construtora Jota Nunes, à Caixa Econômica Federal (REDUR-LI/Petrolina) e à AMMA com 
vistas à instrução do presente feito, restando pendente de resposta o ofício encaminhado a esta Agência Municipal, recentemente reiterado (f. 165); 

DETERMINA: 
1) a conversão o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, com o objeto acima especificado, para apuração dos 

fatos e suas circunstâncias; 
2) a comunicação da presente instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante art. 6º da 

Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
3) a título de diligência inicial, determino o retorno dos Autos à Subcoordenadoria Jurídica desta Procuradoria onde deverão 

permanecer acautelados até o transcurso do prazo previsto no Ofício 244/2014. 
Fica designado o servidor Danilo de Barros Rodrigues para secretariar o presente IC, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 87, do 

CSMPF. 
 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4053| 
PORTARIA Nº 10, DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.00224/2014-53 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com base no art. 129 da Constituição Federal, no 
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução n. 87 do CSMPF, e 

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de Representação 
encaminhada pela Prefeitura Municipal de Casa Nova/BA, na qual noticia possíveis irregularidades no convênio TC/PAC 0628/07, firmado pelo ex-
gestor do Município Orlando Nunes Xavier e a FUNASA, concernente na ausência de prestação de contas dos recursos destinados à Melhoria 
Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, nos exercícios 2011 e 2012; 

CONSIDERANDO que a Superintendência Estadual da FUNASA na Bahia informou que até 14 de outubro de 2014 havia sido 
liberada para o Município a quantia de R$525.000,00 e anulado o saldo de R$225.000,00; 

CONSIDERANDO que a prestação de contas parcial no valor de R$296.068,68 foi apresentada pelo ex-Prefeito Orlando Nunes 
Xavier em 04.04.12, tendo sido apreciada e aprovada técnica e financeiramente, restando saldo a comprovar no valor de R$228.931,72; 

CONSIDERANDO que a FUNASA, em 30 de março de 2015 informou que o ex-Prefeito de Casa Nova/BA foi inscrito na conta 
“Diversos Responsáveis” no SIAFI e o Termo de Compromisso TC/PAC nº 0628/07 (SIAFI 633490) será reanalisado para instauração da competente 
Tomada de Contas Especial; 

DETERMINA: 
1) a conversão o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, com o objeto acima especificado, para apuração dos 

fatos e suas circunstâncias; 
2) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante art. 6º da 

Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
3) a título de diligência inicial, determino o sobrestamento dos autos do presente feito na Subcoordenadoria Jurídica desta 

Procuradoria pelo prazo de 90 dias. Após o transcurso do referido prazo, deverão retornar a este gabinete para que, independentemente de novo Despacho, 
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seja oficiado à FUNASA (Superintendência Estadual da Bahia) requisitando que preste informações atualizadas acerca da instauração de Tomada de 
Contas Especial em face de Orlando Nunes Xavier, em virtude da ausência de Prestação de Contas Final do TC/PAC nº 0628/07 – SIAFI 633490. 

Fica designado o servidor Danilo de Barros Rodrigues para secretariar o presente IC, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 87, do 
CSMPF. 

 
LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4049| 
PORTARIA Nº 20, DE 15 DE ABRIL DE 2015 

 
Ref. Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000194/2014-85 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público velar pela proteção do Patrimônio Público e Social, nos termos 

do art. 129, III da Constituição da República e art. 5º, III, “d” da Lei Complementar 75; 
CONSIDERANDO o que consta do procedimento preparatório em epígrafe, instaurado com vistas a apurar o contido no Ofício nº 

5488/2014-MPF/PRPE/DICIV oriundo da Procuradoria da República em Pernambuco, que encaminha Ofício nº 879/2014/CGFSE/DIGEF/FNDE/MEC 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, onde noticia supostas irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEB, no âmbito 
do Município de Petrolina;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 
Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório foi instaurado em 05 de setembro de 2014 (art. 2º, §6º, da Resolução 
nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento administrativo em 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a adoção das seguintes providências:  

1 – Reitere-se o expediente não respondido (fl. 39).  
2 - Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 
a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com o presente procedimento administrativo; 
b) Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 

6º da Resolução n.º 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 
23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

 
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

 Procurador da República 
Em substituição à titular do 1OTCC 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23409| 
PORTARIA Nº 21, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, titular do 3º Ofício de Combate a Corrupção 

da Procuradoria da República em Recife, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art. 7º, inc. 
I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que foi distribuído ao 3º Ofício de Combate a Corrupção da Procuradoria da República em Recife os autos da 
Notícia de Fato nº 1.26.000.000708/2015-93; 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir de expediente proveniente da 29ª Vara da Justiça Federal de 
Pernambuco – Subseção Judiciária de Jaboatão dos Guararapes, pela qual informa que nos autos do processo nº 0503664-11.2014.4.05.8311S foi 
constatada a prática de descontos no benefício previdenciário supostamente relativos ao pagamento de parcelas de empréstimo consignado, sem que tal 
empréstimo tenha sido solicitado ou autorizado pelo segurado da previdência titular do benefício. 

CONSIDERANDO que as condutas acima podem ter ocorrido com a participação dolosa de servidores do INSS para obter vantagem 
ilícita em detrimento dos segurados e da própria autarquia previdenciária. 

CONSIDERANDO que ainda de acordo com a 29ª Vara a conduta descrita vem sendo observada em diversos outros processos, 
inclusive nas Subseções Judiciárias de Salgueiro e de Caruaru, o que demanda a atuação das Procuradorias da República localizadas em tais municípios. 

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I, IX ou XII da Lei 
n.º 8.429/1992; 

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a confirmar as condutas acima mencionadas; 
DETERMINA: 
1) a instauração de Inquérito Civil para apuração dos fatos acima descritos e suas circunstâncias; 
2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal; 
3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) 

dias, e à 29ª Vara Federal; 
4) a promoção das seguintes diligências investigatórias iniciais: 
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4.1) Junte-se aos autos cópias dos processos nº 0503664-11.2014.4.05.8311S, 0500937-20.2011.4.05.8300T, 0519656-
84.2010.4.05.8300T e 0511460-91.2011.4.05.8300, todos da 29ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco – Subseção Judiciária de Jaboatão dos 
Guararapes, a serem extraídos do Sistema Creta da Justiça Federal; 

4.2) encaminhe cópia da representação às Procuradorias da República nos municípios de Caruaru e Salgueiro, para adoção das 
medidas que entender pertinentes em relação aos processos localizados nas respectivas varas federais. 

 
CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23472| 
PORTARIA Nº 40, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Instaura inquérito civil para apurar notícia de irregularidades em prestações de 
contas dos recursos transferidos pelo Governo Federal no âmbito do Programa 
Mais Educação às escolas do Município de Água Preta, no exercício de 2013. 
 

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

CONSIDERANDO a notícia constante da representação do Município de Água Preta, autuada junto com os documentos que a 
acompanharam como Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002769/2014-12, de que algumas das unidades executoras do Programa Mais Educação no 
Município de Água Preta não apresentaram prestação de contas e outras tiveram a prestação de contas reprovada; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.429/92; 
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

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

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

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

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar notícia de 
irregularidades em prestações de contas dos recursos transferidos pelo Governo Federal no âmbito do Programa Mais Educação às escolas do Município 
de Água Preta, no exercício de 2013. 

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

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para reiteração do expediente de f. 48. 
Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 
 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23534| 
PORTARIA Nº 142, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002375/2014-56. (Portaria de Conversão 
de PP em ICP). Instaura procedimento para acompanhar a atuação da SPU/PE na 
resolução do problema fundiário no Engenho Ilha, município de Cabo de Santo 
Agostinho/PE. 
 

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

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

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

Considerando que compete ao Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção dos interesses 
individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 
consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VII, “c”, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder Público 
e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

Considerando as reuniões realizadas com os ocupantes do Engenho Ilha, Associação dos Moradores e Pequenos Agricultores de Ponte 
dos Carvalhos, SPU, CPRH e SUAPE para tratar da situação das famílias que moram no Engenho Ilha; 

Considerando que foi solicitado ao setor técnico pericial da PR/PE a realização de levantamento da área ocupada pela comunidade 
do Engenho Ilha, bem como foi solicitado ao Antropólogo da PR/PE traçar o perfil da comunidade do Engenho Ilha, notadamente quanto ao modo de 
vida e tempo de ocupação da área, devendo esclarecer se pode ser considerada como comunidade tradicional; 

Considerando o declínio parcial de atribuição dos fatos supostamente praticados por funcionários da empresa pública estadual e seus 
terceirizados (SUAPE) em face dos atuais ocupantes do imóvel, pois foge à atribuição deste órgão ministerial e foram encaminhados ao Ministério 
Público Estadual; 
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Considerando que no procedimento preparatório nº 1.26.000.002375/2014-56, verificou-se a necessidade de atuação da SPU/PE para 
solução de problema fundiário no Engenho Ilha; 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002375/2014-56, em inquérito civil vinculado à PFDC, com o objetivo 
de acompanhar a atuação da SPU/PE na resolução do problema fundiário no Engenho Ilha, município de Cabo de Santo Agostinho/PE. 

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

Em seguida, elabore a secretaria minuta de ofício dirigido à SUAPE, a fim de que no prazo de 72h (setenta e duas horas) se pronuncie 
sobre o documento PRM-SAG-PE 133/2015, esclarecendo a finalidade dos formulários anexos, sem prejuízo da reunião que se determinou fosse 
designada, na qual devem, inclusive, comparecer os agrônomos José Pacífico Lopes Pinho e Daniela Figueiroa do Nascimento. 

Designo o servidor Rafael Carlos Pereira, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado nesta Procuradoria 
da República. 

 
ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23544| 
PORTARIA Nº 146, DE 15 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos direitos sociais e de outros interesses 
difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

Considerando a alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 
Considerando a necessidade de adoção de providências instrutórias; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório nº 1.26.000.003010/2014-49 em inquérito civil, determinando: 
a) registro e autuação da presente portaria juntamente com o procedimento preparatório em epígrafe, mantida a numeração original, 

assinalando como objeto do Inquérito Civil: representação de André Luiz dos Santos, por meio da qual relata possível irregularidade no processo seletivo 
do SISUTEC 2014.2, consistente na indisponibilidade do instrumento escolhido pelo noticiante na Instituição de Ensino eleita, fazendo com que este não 
realizasse a sua matrícula no curso de Técnica em Instrumento Musical, sua primeira opção, e, consequentemente, ficasse impossibilitado de se matricular 
no segundo curso selecionado, o de Técnico em Edificações. 

b) remessa de cópia da presente portaria ao NAOP/PFDC – 5ª Região, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, 
solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 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 a Divisão Cível 
(DICIV) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de gabinete 
realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

Como providência instrutória, determino a expedição de ofício de reiteração à Secretaria de Educação Profissional. 
 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 23504| 
PORTARIA Nº 151, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.000914/2015-01. (Portaria de Conversão de PP em 
IC) 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com 
fundamento nos arts. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, e; 

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

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

Considerando as irregularidades noticiadas na NF nº 1.26.000.000914/2015-01; 
Considerando que as condutas em apreço podem configurar atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n° 

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

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

providências judiciais ou extrajudiciais; 
Resolve converter a Notícia de Fato nº 1.26.000.000914/2015-01 em Inquérito Civil Público, determinando inicialmente as seguintes 

providências: 
1 ) Registre-se e autue-se a presente portaria acompanhado do procedimento administrativo supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil: “Apurar irregularidade supostamente perpetrada no âmbito da Capitania dos Portos em Pernambuco, na qual oficial da Marinha aufere 
proveito para si por meio de cursos de formação de guardas-civis, sendo usada para tal a estrutura e o nome da instituição”. 

2 ) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 
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3 ) Comunique-se à 5ª CCR a instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6o da Resolução nº 87 do CSMPF, 
solicitando-lhe a publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4°, VI, da Resolução no 23/ 2007 - CNMP e art. 16, § 1o , I, da Resolução no 
87 – CSMPF); 

4 ) Oficie-se a Capitania dos Portos em Pernambuco, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se acerca do alegado. 
A fim de assegurar a observância do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deverá a DICIV 

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

JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 
Procuradora da República  

Em substituição ao 2º OCC - 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7236| 

PORTARIA Nº 124, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

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

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

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

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

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.27.000.000786/2015-51, instaurado a partir de cópia do Inquérito Civil nº 
1.27.000.000068/2011, visando apurar, no âmbito cível, diversas irregularidades constantes do Relatório de Fiscalização nº 01705, da 33ª Etapa de 
Sorteios Públicos da CGU, realizada no município de Lagoa de São Francisco/PI, em relação às ações vinculadas ao Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO que foi ajuizada Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa em face da gestora do FUNDEB no 
município, em razão da não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos professores no ano de 2009 (fls. 77/78); 

CONSIDERANDO o que consta do despacho de fl. 02/04;  
RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo  5º da Resolução nº 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no exercício de suas funções institucionais: 
1 - CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.27.000.000786/2015-51, em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar as demais 

repercussões cíveis das constatações elencadas nos itens 2.1.1 a 2.1.15, 2.19 a 2.1.23, 2.1.35, 2.1.37 e 2.2.1 a 2.2.2, do Relatório de Fiscalização nº 01705, 
da 33ª Etapa de Sorteios Públicos da CGU, realizada no município de Lagoa de São Francisco/PI. 

2 – DETERMINAR a comunicação à 5ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 
87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público. 

Autue-se, registre-se e publique-se.  
 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36474| 

PORTARIA Nº 567, DE 20 DE MAIO DE 2015 
 

Designa Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de 
Correição Ordinária Eletrônica 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, e tendo em vista a designação de Correições Ordinárias Eletrônicas nas Varas Federais, conforme a Portaria nº TRF2-PTC-2015/00107, 
de 13 de março de 2015, da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região, 

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

considerando, ainda, informações da Corregedoria-Regional no sentido de que na ausência de tecnologia que faticamente permita a 
participação remota das instituições interessadas, fica franqueada aos membros do MPF, e também da AGU, da DPU e da OAB, em atendimento ao art. 
6° da Resolução acima citada o comparecimento à sede da Corregedoria-Regional para acompanhar os trabalhos anteriormente descritos, os quais estão 
programados para serem realizados, entre o primeiro e os últimos dias úteis de cada mês, durante o horário de expediente normal do TRF; e, também, a 
ida aos próprios órgãos correicionados, resolve: 
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Art. 1º Designar os Procuradores abaixo relacionados para acompanhar os trabalhos de Correições Ordinárias Eletrônicas que serão 
levadas a termo no mês de junho de 2014, conforme determina a Lei nº 5.010/1966. 

 

PROCURADORES PERÍODO VARA FEDERAL 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

08 a 12/06/2015 

7º JEF DO RIO DE JANEIRO 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 8º JEF DO RIO DE JANEIRO 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 9º JEF DO RIO DE JANEIRO 

LUCIANA F. P. GADELHA 

22 a 26/06/2015 

1º JEF DE NOVA IGUAÇU 

CAROLINA BONFADINI DE SÁ 2º JEF DE NOVA IGUAÇU 

LUDMILA FERNANDES SILVA 3º JEF DE NOVA IGUAÇU 

 
Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 
Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1635| 
PORTARIA Nº 1, DE 14 DE MAIO DE 2015 

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

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 
Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
Considerando as providências preliminarmente adotadas no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000312/2014-82. 
Determina a conversão do presente feito em inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de verificar possível deficiência 

na prestação de serviço dos Correios no Município de Duas Barras/RJ. 
Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1636| 
PORTARIA Nº 2, DE 14 DE MAIO DE 2015 

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

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 
Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
Considerando as providências preliminarmente adotadas no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000305/2014-81. 
Determina a conversão do presente feito em inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de verificar possíveis 

irregularidades  relacionadas à construção de casas com verba federal do programa “Minha Casa, Minha Vida” no Condomínio Residencial “Pedra do 
Imperador” e possível inércia da Caixa Econômica Federal. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 6007| 
PORTARIA Nº 2, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.000002/2015-10 
 

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 1.30.017.000002/2015-10, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “AMBIENTAL – Omissão da CONCER na fiscalização e preservação 

da rodovia BR-040. Possíveis danos ao meio ambiente causados pelo despejo de lixo nas margens da rodovia”. 
2 – Oficie-se o ICMBio e a Secretraria Municipal do Meio Ambiente de Duque de Caxias, a fim de informar quanto a existência de 

autuação e fiscalização realizados as margens da rodovia BR-040. 
3 – Em caso negativo requisite-se a realização de fiscalização no Bar da Tia Elza e Bar da Tia Célia. 
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4 – Oficie-se ainda ao ICMBio a fim de informar quanto às unidades de conservação localizadas às margens da rodovia BR-040. 
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 - 1646| 
: | EXTRA-RJ - 1646|PORTARIA Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2015 

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

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 
Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); 
Considerando o disposto na Lei Municipal n.° 3.341/2004, e na Lei Estadual nº 4.223/2003, acerca da definição de tempo máximo de 

espera de clientes em filas de instituições bancárias; 
Considerando a função institucional do Ministério Público de  zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); dentre as quais a de recomendação e/ou 
propositura de eventual ação civil pública para compelir a instituição bancária federal que recorrentemente esteja descumprindo a legislação municipal; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo antes descrito, mediante a adoção das seguintes 
diligências iniciais: i) oficie-se à Câmara de Vereadores de Nova Friburgo para envio de cópia da Lei Municipal n.° 3.341/2004; ii) oficie-se à CEF para 
informar as medidas que vem sendo empreendidas pela instituição para adequação do atendimento bancário no tempo máximo previsto pela Lei Municipal 
n.° 3.341/2004, bem como se o aparelho para retirada de senha pelos usuários de forma a aferir o tempo de espera está funcionando; iii) oficie-se ao 
Procon/Nova Friburgo para informar o número de reclamações no ano de 2014 acerca de excesso de tempo em fila de espera, acima do previsto em lei 
municipal ou estadual por clientes da CEF em Nova Friburgo. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

 
JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5983| 
PORTARIA Nº 3, DE 18 DE MAIO DE 2015. 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.001898/2014-73 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, 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 1.30.017.001898/2014-73, 

DETERMINA: 
1 – Converta-se a Notícia de Fato referenciado em Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “AMBIENTAL – Realizar 

atividade de sobrevoo com helicóptero prefixo PT-Y2M em 29/05/2014, com altitude inferior a 5.000 pés na área da Rebio-Tinguá, em desacordo com 
o plano de manejo e seus regulamentos – Petrobras Transportes S.A. – Transpetro – Auto de Infração 006596-B”. 

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 - 2113| 
PORTARIA Nº 7, DE 14 DE MAIO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL – INSTAURAÇÃO. I.C: 1.30.002.000123/2015-21. Ref: 
IPL n.º 0655/2012. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 
definidas no artigo 129 da Constituição da República, e  

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 6º, VII, alínea “b” da Lei Complementar nº 75 de 20 
de maio de 1993); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e o inciso II, do art. 
4º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 
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INSTAURAR Inquérito Civil Público ostentando a seguinte ementa: “Dano Ambiental. Apuração. Medidas de Reparação. Obra em 
posto de gasolina com licenciamento apenas do órgão estadual”. 

Como medidas iniciais determina: 
1. PUBLIQUE-SE a presente Portaria (atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 

87/2006, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007); 
2. NOTIFIQUE-SE a e. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão via “Sistema ÚNICO”; 
3. CADASTRE-SE no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
4. CUMPRA-SE a diligência inicial determinada no despacho de instauração do presente feito. 
 

STANLEY VALERIANO DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5987| 
PORTARIA Nº 8, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.017.000111/2015-37 
 

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 1.30.017.000111/2015-37, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “Direito do Cidadão – Previdência – Direito à razoável duração dos 

processo administrativos – INSS – benefício julgado procedente em grau recursal pela Junta de Recursos e com possível demora injustificada para 
concessão – Agência Nova Iguaçu – Eduardo Antônio da Silva”. 

2 – Oficie-se a APS Nova Iguaçu a fim de informar as razões para a demora na concessão do benefício ao segurado Eduardo Antônio 
da Silva. Deverá fornecer listagem com todos os benefícios julgados procedentes pela Junta de Recursos ou Câmara de Julgamento, pendentes de 
implantação pela APS, informando, para cada um deles, o prazo transcorrido entre o encaminhamento dos processos à APS e a efetiva implantação dos 
benefícios previdenciários. 

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 - 5984| 
PORTARIA Nº 9, DE 20 DE MAIO DE 2015 

 

Notícia de Fato nº 1.30.017.000082/2015-11 
 

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 1.30.017.000082/2015-11, 

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

do parágrafo 9º do artigo 1º do Estatuto da Juventude (Lei Federal 12.852/2013), para garantir a meia-entrada para jovens de baixa renda de idade entre 
15 e 19 anos para cinemas e espetáculos em geral. Solicita a apuração da não implementação de sistema de cotas para pessoas portadoras de deficiência 
para cursos de Ensino Superior, Ensino Técnico, Tecnológico, e Profissionalizante e de Ensino Médio (UFRJ, UFF, UFRRJ, UNIRIO,  IFRJ, 
IFFluminense, CEFET e Colégio Pedro II). Reivindica o cumprimento integral da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
deficiência”. 

2 – Oficie-se a Secretaria Nacional da Juventude e o Secretário Executivo do Ministério da Cultura, para prestar informações sobre a 
representação da meia entrada. 

3 – Oficie-se a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Sociais das pessoas com deficiência sobre a iniciativa do projeto de lei 
para o estabelecimento de cotas para pessoas com deficiência nos processos seletivos das instituições de ensino superior e profissionalizantes.  

4 – Oficie-se o representante para detalhar quais aspectos da convenção dos direitos  sociais das pessoas com deficiência não estão 
sendo cumpridos. 

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 
 

 
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 - 2091| 

PORTARIA Nº 10, DE 19 DE MAIO DE 2015 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000368/2014-77 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 
definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e no art. 
4º da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o encaminhamento a esta PRM/Campos, pelo Ministério Público Estadual – 2ª Promotoria de Justiça de Tutela 
Coletiva de Santo Antônio de Pádua/RJ, do Inquérito Civil nº 378/12, cujo objeto é a apuração de possível malversação de recursos públicos, decorrente 
de aquisição superfaturada de máquina agrícola (beneficiadora de tomates) pelo município de Cambuci/RJ; bem como 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua 
prorrogação nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e que subsiste a necessidade de realização e conclusão de diligências. 

DETERMINA: 
1.  converta-se o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de apurar eventual irregularidade na 

aplicação de verbas federais repassadas pelo Ministério da Agricultura para a execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário, 
pelo município de Cambuci/RJ, tendo em vista notícia de possível aquisição superfaturada de máquina agrícola (beneficiadora de tomates); 

2. dê-se ciência à 5ª CCR/MPF, conforme preconiza a Resolução nº 23/2007 do CNMP; 
3. solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF); 
4. após, façam os autos conclusos ao gabinete para a adoção das providências cabíveis. 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 1623| 
PORTARIA Nº 13, DE 22 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 o ICMBio, por meio do Ofício 15/2015- PARNASO/DIMAN/ICMBio, datado de 19/05/2015, afirmou que a 

“cobrança diferenciada de valores dos ingressos a esta Unidade de Conservação (UC) federal em função da origem/procedência dos visitantes tem como 
base a Portaria ICMBio n.º 100 de 30 de setembro de 2014..”, não esclarecendo, ademais, como o fator de discrimen guarda relação de pertinência lógica 
com a situação fática, evidenciando, assim, possível ofensa ao princípio constitucional da isonomia; 

Considerando  a necessidade de prosseguir com as investigações com o fito de apurar possível ofensa ao princípio da isonomia por 
parte do ICMBio ao efetuar cobrança de valores diferentes do ingresso em razão da nacionalidade e/ou procedência dos visitantes;  

Considerando o esgotamento do prazo previsto no art. 4º da Resolução 87/2006 do CSMPF; 
Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.30.019.000071/2014-22 em Inquérito Civil, com o escopo de apurar 

possível ofensa ao princípio da isonomia por parte do ICMBio ao efetuar cobrança de valores diferentes do ingresso em razão da nacionalidade e/ou 
procedência dos visitantes. 

Dessa forma, após autuação desta, proceda-se o seguinte: 
1) comunique-se a instauração à 5ª 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 ICMBio, requisitando, no prazo de 20 (vinte) dias, que atenda ao seguinte: 
a) envie cópia da Portaria ICMBio n.º 100 de 20 de setembro de 2014, que “Atualiza os preços dos ingressos de acesso às unidades 

de conservação federais e demais serviços e atividades de uso público”; 
b) envie cópia da Portaria que instituiu pela primeira vez a cobrança de valores diferentes do ingresso em razão da nacionalidade e/ou 

procedência dos visitantes; 
c) informe o quantitativo de ingressos para o “Público em Geral”, com “Desconto Brasil”, e com “Desconto Entorno”  que foram 

vendidos pelo Parque Nacional Serra dos Órgãos nos últimos cinco anos, devendo a informação ser discriminada de forma anual; 
d) forneça relação de todas as Unidades de Conservação administradas pelo ICMBio em que há essa cobrança de valores diferentes 

do ingresso em razão da nacionalidade e/ou procedência dos visitantes; 
e) esclareça se o brasileiro residente no estrangeiro tem ou não direito ao “Desconto Brasil”  para ingressar no Parque Nacional; 
f) esclareça se o estrangeiro residente no Brasil, ou no Entorno, possui ou não, respectivamente, direito ao “Desconto Brasil” e/ou ao 

“Desconto Entorno”; 
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g) informe se esse desconto é feito nos mesmos moldes para o acesso às trilhas de montanhas, bem como quais são as Unidades de 
Conservação administradas pelo ICMBio em que se faz, além da cobrança do valor do ingresso para adentrar no Parque, uma cobrança específica para 
que o visitante possa ter acesso às trilhas de montanha.  

Isso posto, cumpra-se de imediato. 
 

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5996| 
PORTARIA Nº 14, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001260/2014-32 
 

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, “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 dos impactos no deslocamento do pedágio dom km 104 para o km 
102 da Rodovia Washington Luiz (BR-040), RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001260/2014-32 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“PFDC - CIDADÃO. Apurar os impactos no deslocamento do pedágio do km 104 para o km 102 da Rodovia Washington Luiz (BR-040) – cumprimento 
do contrato de concessão de serviço público precedido de obra pública nº PG-138/95-00 – construção de passarela - reconstrução de ponto de ônibus - 
recolocação de luminárias retiradas pela CONCER - reavaliação técnica da localização da "agulha" construída para permitir o acesso ao Distrito de Xerém 
- criação de barreiras protetoras que permitam o deslocamento dos moradores da região até o ponto de ônibus.” 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 6004| 
PORTARIA Nº 14, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001271/2014-12 
 

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, “c” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, 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 inércia da ANATEL em solucionar problemas relativos 
à telefonia na Baixada Fluminense, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001271/2014-12 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“CONSUMIDOR. Apurar eventual inércia da ANATEL em solucionar problemas relativos à telefonia na Baixada Fluminense”. 

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

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2401| 
PORTARIA Nº 15, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República no Município de São Gonçalo/RJ, no uso de 

suas atribuições constitucionais (art. 129, III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93), e, ainda: 
Considerando que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, nos termos do art. 129, III, da 

Constituição da República e art. 5º, III, “d” da LC 75/1993; 
Considerando que é função institucional do Ministério Público da União 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, nos termos do art. 129, II, da 
Constituição da República e art. 5º, V, da LC 75/1993; 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000332/2014-63, instaurado com o propósito de apurar vícios estruturais no 
Condomínio Jockey Club, em São Gonçalo, que compõe o Programa de Arrendamento Residencial, executado pela Caixa Econômica Federal; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, § 7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o Procedimento Preparatório 
nº 1.30.020.000332/2014-63 em Inquérito Civil Público. 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “Único” o 
seguinte: 

Assunto: Apuração de possíveis vícios estruturais no Condomínio Jockey Club, em São Gonçalo, que compõe o Programa de 
Arrendamento Residencial, executado pela Caixa Econômica Federal. 
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Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 
87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, cientificando-a 
da instauração do presente inquérito civil, com registro e publicação da presente portaria no Sistema Único. Promover as publicações regulares.  

Diligência inicial indicada no despacho que determinou a instauração. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 6005| 
PORTARIA Nº 15, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001280/2014-11 
 

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, “c” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, 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 irregularidades na entrega de correspondências em Nova Iguaçu-
RJ, Rua Alberto de Melo, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001280/2014-11 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“CONSUMIDOR - Apurar irregularidades na entrega de correspondências em Nova Iguaçu. Rua Alberto de Melo.”. 

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

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 6006| 
PORTARIA Nº 15, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.30.001.000341/2015-75 
 

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 1.30.001.000341/2015-75, 

DETERMINA: 
1 – Instaure-se Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “Acompanhar o conflito pela posse do imóvel de titularidade do 

INCRA, cedido em parte ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Ação possessória nº 54180.001809/2005-20 ajuizada contra o movimento nacional 
da Luta pela Moradia. ”. 

2 – Oficie-se a SPU-RJ, o INCRA, a Prefeitura de Duque de Caxias e o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa sobre o conflito em 
tela, bem como a existência de alguma solução consensual para o citado conflito. 

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 - 2461| 
PORTARIA Nº 16, DE 22 DE MAIO DE 2015 

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

(art. 129, III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93), e, ainda: 
Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “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, inciso III, da CR/88); 
Considerando que é função institucional do Ministério Público da União 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, nos termos do art. 129, II, da 
Constituição da República e art. 5º, V, da LC 75/1993; 

Considerando a educação ser um direito social assegurado pela Constituição da República; 
Considerando que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pela União em 2011, por 

meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, além 
de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público; e 

Considerando o procedimento preparatório nº 1.30.020.000485/2014-12, instaurado a partir de peça encaminhada pelo juízo eleitoral 
da 110ª Zona Eleitoral de Magé, que relata a situação para acesso aos cursos oriundos do programa PRONATEC, inserido no chamado “Sistema S”, com 
exigência de cópias de título eleitoral. 

RESOLVE, nos termos do art. 2º e art. 4º, I à VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07 instaurar inquérito civil, destinado a apurar a 
regularidade na exigência de cópia do título de eleitor para fins de inscrição nos cursos oferecidos no PRONATEC/MAGÉ em 2014. 

 
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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À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO” 
o seguinte: 

Assunto: PRONATEC – Município de Magé – Exigência de título eleitoral para inscrição em cursos. 
Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para oficiar, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 87/06, 

e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, cientificando-a da 
instauração do presente inquérito civil. Promover as publicações vigentes. 

Como diligência inicial, determino a expedição de ofício ao SENAC-RJ com requisição de informações sobre a base normativa 
utilizada para fundamentar a obrigatoriedade de título de eleitor para inscrição dos cursos do PRONATEC. 

 

MARCO OTÁVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2464| 
PORTARIA Nº 17, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República no Município de São Gonçalo/RJ, no 
cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da CRFB, pelo art. 1º, inciso I, c/c art. 8º, § 1º, ambos da Lei nº 7.347/85, 
pelo art. 6º, inciso VII, alínea b, c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e pelos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, nos termos do art. 129, III, da 
Constituição da República e art. 5º, III, “d” da LC 75/1993; 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “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, inciso III, da CR/88); 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000249/2014-04, instaurado a partir do Ofício Circular nº 3/2014 – 4ª CCR, 
com vistas ao diagnóstico e à regularização fundiária da Unidade de Conservação REBIO Poço das Antas; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, § 7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o Procedimento Preparatório 
nº 1.30.020.000250/2014-21 em Inquérito Civil Público, com vistas ao diagnóstico e à regularização fundiária da Unidade de Conservação REBIO Poço 
das Antas; 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “Único” o 
seguinte: 

Assunto: Unidade de conservação – Diagnóstico e regularização fundiária – REBIO Poço das Antas 
Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 

87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 4ª Câmara de Coordenação de Revisão a instauração do presente 
inquérito civil, com registro e publicação da presente portaria no Sistema Único. Promover as publicações regulares.  

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil.  
Como diligência inicial, acautelem-se os autos até resposta ou vencimento do ofício de fls. 32. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2467| 
PORTARIA Nº 18, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República no Município de São Gonçalo/RJ, no uso de 
suas atribuições constitucionais (art. 129, III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93), e, ainda: 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, nos termos do art. 129, III, da 
Constituição da República e art. 5º, III, “d” da LC 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União 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, nos termos do art. 129, II, da 
Constituição da República e art. 5º, V, da LC 75/1993; 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000028/2015-17, instaurado para apurar denúncias de irregularidades em 
imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, no Município de São Gonçalo – Condomínio 
Cozumel III; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, § 7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o Procedimento Preparatório 
nº 1.30.020.000028/2015-17 em Inquérito Civil Público. 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “Único” o 
seguinte: 

Assunto: Apurar Denúncias de Irregularidades em Imóveis Financiados pela Caixa Econômica Federal, por Meio do Programa Minha 
Casa Minha Vida, no Município de São Gonçalo – Condomínio Cozumel III.  

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 
87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, cientificando-a 
da instauração do presente inquérito civil, com registro e publicação da presente portaria no Sistema Único. Promover as publicações regulares.  

Como diligência inicial, aguardar resposta ao ofício expedido. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2581| 
PORTARIA Nº 48, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.30.005.000309/2014-79, com objetivo de apurar possível 

irregularidade no procedimento de cancelamento de passagem por parte da empresa Gol Linhas Aéreas. 
 

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, de acordo com o novo regramento do CSMPF, o prazo de tramitação do procedimento administrativo deverá 
ser de 90 (noventa) dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, e sendo ainda 
imprescindível a realização de outras diligências para melhor instrução do feito; 

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

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.005.000309/2014-79 em Inquérito Civil com base nas razões e fundamentos expressos 
na presente Portaria, autuando-a e publicando-a no sítio oficial desta Procuradoria da República. 

Proceda-se ao registro a presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro desta Procuradoria da República. 
Encaminhe-se cópia da presente à 3ª CCR do MPF para ciência e publicação em diário oficial. 
 

ANTONIO AUGUSTO CANEDO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2587| 
PORTARIA Nº 72, 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. 1.30.014.000001/2014-14, 
instaurado para apurar eventuais irregularidades cometidas pelo Centro Educacional Santa Rita em razão da compra de unidades móveis com recursos 
do FNS; 

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: 5ª CCR, para “apurar eventuais irregularidades cometidas pelo Centro Educacional 
Santa Rita em razão da compra de unidades móveis com recursos do FNS”. 

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 - 2602| 
PORTARIA Nº 76, 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 1.30.014.000011/2014-50, visando apurar a 
abertura do comércio nas ilhas da baía de Paraty, Ilha Rasa e Ilha do Catimbau, com incremento ao turismo náutico na baía 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 a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000011/2014-50, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar a abertura do comércio nas ilhas da baía de Paraty, Ilha Rasa 
e Ilha do Catimbau, com incremento ao turismo náutico na baía 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 - 2608| 
PORTARIA Nº 77, 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 1.30.014.000168/2014-85, visando exigir 
providências por parte do DNIT em relação às ocupações já consolidadas nas faixas non aedificandi lindeiras à faixa de domínio da Rodovia Federal BR 
101 no Município 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;  

 
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 
1.30.014.000168/2014-85, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “exigir providências por parte do DNIT em relação às ocupações já 
consolidadas nas faixas non aedificandi lindeiras à faixa de domínio da Rodovia Federal BR 101 no Município 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 - 2621| 
PORTARIA Nº 81, 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 1.30.014.000010/2014-13, visando apurar as 
obras que estão sendo realizadas pelo SAAE-Angra dos Reis, para captação de água, dentro dos limites do Parque Nacional Serra da Bocaina – PNSB, 
no Bairro Boa Vista, para captação d'água para o Hotel do Bosque; 

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 
1.30.014.000010/2014-13, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar as obras que estão sendo realizadas pelo SAAE-Angra dos 
Reis, para captação de água, dentro dos limites do Parque Nacional Serra da Bocaina – PNSB, no Bairro Boa Vista, para captação d'água para o Hotel do 
Bosque”. 

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 - 2627| 
PORTARIA Nº 83, 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 1.30.014.000232/2014-28, visando apurar 
possível contaminação das florestas do Parque Nacional da Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ, por espécies exóticas invasoras; 

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 
1.30.014.000232/2014-28, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar possível contaminação das florestas da Ilha Grande, Angra 
dos Reis/RJ, por espécies exóticas invasoras”. 

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 - 2641| 
PORTARIA Nº 85, 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. 1.30.014.000043/2014-55, 
instaurado para apurar Usucapião em área pública sem intervenção da União, conforme sentença prolatada nos autos do Processo 253/90 que tramitou 
na Vara Cível da Comarca de 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; 

 
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. 
1.30.014.000043/2014-55, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “apurar Usucapião em área pública sem intervenção da União, 
conforme sentença prolatada nos autos do Processo 253/90 que tramitou na Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/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 - 2656| 
PORTARIA Nº 86, 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 1.30.014.000287/2013-57, 
instaurado para apurar eventual construção irregular na calha do rio Caputera, bairro Pontal, 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 
1.30.014.000287/2013-57, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar eventual construção irregular na calha do rio Caputera, bairro 
Pontal, 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 - 2665| 
PORTARIA Nº 87, 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. 1.30.014.000192/2012-52, 
instaurado para apurar suposta irregularidade no horário de atendimento ao público da agência do INSS localizada em Paraty/RJ; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos aos 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. 
1.30.014.000192/2012-52, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: PFDC, para “apurar suposta irregularidade no horário de atendimento ao público 
da agência do INSS localizada 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 - 2668| 
PORTARIA Nº 88, 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. 1.30.014.000253/2013-62, 
instaurado para apurar circunstâncias que apontam para um possível abandono da menor indígena Lucimara dos Santos, internada no Hospital Instituto 
de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - UFRJ, e impossibilitada de ser transferida para outra localidade; 

 CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, bem como defender judicialmente os direitos 
e interesses das populações indígenas, promovendo, para tanto, e se necessário, o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III e V da Carta Magna 
e artigo 5º, III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos aos 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. 
1.30.014.000253/2013-62, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 6º CCR, para “apurar circunstâncias que apontam para um possível abandono da 
menor indígena Lucimara dos Santos, internada no Hospital Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - UFRJ, e impossibilitada de ser 
transferida para outra localidade”. 

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 - 2684| 
PORTARIA Nº 89, DE 22 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 nº1.30.014.000145/2014-71, visando apurar a 
regularidade de atendimento pela Agência da Previdência Social em Angra dos Reis aos seus usuários; 

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 
nº1.30.014.000145/2014-71, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para “visando apurar a 
regularidade de atendimento pela Agência da Previdência Social em Angra dos Reis aos seus usuários.” 

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 - 2686| 
PORTARIA Nº 90, DE 22 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 nº1.30.014.000209/2013-52, visando averiguar as 
providências tomadas pela Polícia Rodoviária Federal para aumentar a segurança dos postos localizados dentro da área de atuação desta Procuradoria da 
República, em especial sobre os bens e veículos apreendidos; 

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 
nº1.30.014.000209/2013-52, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 7ª CCR, para “visando averiguar as providências tomadas pela Polícia Rodoviária 
Federal para aumentar a segurança dos postos localizados dentro da área de atuação desta Procuradoria da República, em especial sobre os bens e veículos 
apreendidos.” 

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 - 2688| 
PORTARIA Nº 91, DE 22 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 nº1.30.017.000536/2014-65, visando o 
acompanhamento das ações de coordenação da 4ª CCR no Estado do Rio de Janeiro – Cumprimento da recomendação conjunta ao INEA, acerca de 
TACs celebrados em bens da União; 

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 
nº1.30.017.000536/2014-65, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “visando o acompanhamento das ações de coordenação da 4ª CCR 
no Estado do Rio de Janeiro – Cumprimento da recomendação conjunta ao INEA, acerca de TACs celebrados em bens da União.” 
 

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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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 - 2691| 
PORTARIA Nº 92, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
(Etiqueta PRM-AGR-RJ-00002689/2015) 
 

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 nº1.30.001.007136/2012-98, acerca de supostas 
irregularidades na transferência do servidor público federal José Augusto Morelli; 

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 
nº1.30.001.007136/2012-98, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “acerca de supostas irregularidades na transferência do servidor 
público federal José Augusto Morelli.” 

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 - 2704| 
PORTARIA Nº 93, DE 22 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 1.30.014.000230/2014-39, visando apurar a 
regularidade das estruturas de apoio náutico (rampa e píer) abandonados na Praia da Enseada, bairro Enseada, 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 
1.30.014.000230/2014-39, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar a regularidade das estruturas de apoio náutico (rampa e píer) 
abandonados na Praia da Enseada, bairro Enseada, 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 - 2706| 
PORTARIA Nº 94, DE 22 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 1.30.014.000146/2014-15, visando apurar a 
atividade de extração de areia no leito do rio Perequê-açu em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação;  

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 a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000146/2014-15, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar a atividade de extração de areia no leito do rio Perequê-açu 
em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação ”. 

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 - 2708| 
PORTARIA Nº 95, DE 22 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 1.30.014.000114/2014-10, visando apurar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos da política de incentivo ao desenvolvimento de ações em DST/AIDS nos municípios de Angra 
dos Reis, Mangaratiba e 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 a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000146/2014-15, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 5ª CCR, para “apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos 
da política de incentivo ao desenvolvimento de ações em DST/AIDS nos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e 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 - 2712| 
PORTARIA Nº 96, DE 22 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 1.30.014.000169/2014-20, visando apurar 
eventual dano ambiental por penetrar na Unidade de Conservação Parque Nacional Serra da Bocaina (PNSB), próximo ao Sertão da Pedra Branca, 
conduzindo instrumentos próprios para caça, conforme auto de infração nº 038346-B do ICMBio;  

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 
1.30.014.000169/2014-20, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar eventual dano ambiental por penetrar na Unidade de 
Conservação Parque Nacional Serra da Bocaina (PNSB), próximo ao Sertão da Pedra Branca, conduzindo instrumentos próprios para caça, conforme 
auto de infração nº 038346-B do ICMBio”. 

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 - 2715| 
PORTARIA Nº 97, DE 22 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 nº1.30.014.000061/2014-37, visando averiguar 
ações levadas a efeito pela PRF e DNIT em caso de manifestações populares na BR-101; 

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 
nº1.30.014.000061/2014-37, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 7ª CCR, para “visando averiguar ações levadas a efeito pela PRF e DNIT em 
caso de manifestações populares na BR-101.” 

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 - 2716| 
PORTARIA Nº 98, DE 22 DE MIAO 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 1.30.014.000028/2015-98, visando apurar 
construção irregular nas margens da rodovia Rio-Santos, KM 99, na altura do bairro Gamboa da Japuíba, possivelmente de responsabilidade do Sr. Ney 
Maanaim;  

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 
1.30.014.000028/2015-98, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 1ª CCR, para “apurar construção irregular nas margens da rodovia Rio-Santos, KM 
99, na altura do bairro Gamboa da Japuíba, possivelmente de responsabilidade do Sr. Ney Maanaim”. 

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 - 2721| 
PORTARIA Nº 99, DE 22 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 1.30.014.000137/2013-43, visando apurar 
possível responsabilidade do Condomínio Porto Paradiso pelo não cumprimento ao solicitado na Notificação SUPBIGNOT/01015909 do INEA;  

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 
1.30.014.000169/2014-20, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar possível responsabilidade do Condomínio Porto Paradiso 
pelo não cumprimento ao solicitado na Notificação SUPBIGNOT/01015909 do INEA”. 

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 - 2724| 
PORTARIA Nº 100, DE 22 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 1.30.014.000101/2014-41, visando apurar 
possível falta de ordenação e dificuldade de acesso à Praia do Meio, Trindade, 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 a Procedimento Preparatório nº 
1.30.014.000101/2014-41, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “apurar possível falta de ordenação e dificuldade de acesso à Praia 
do Meio, Trindade, Paraty/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 

 

 
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 - 2727| 

PORTARIA Nº 101, DE 22 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 1.30.014.000279/2013-19, visando acompanhar 
a colocação de sinalização na Praia do Anil proibindo a parada e estacionamento de veículos, por se tratar de área de marinha;  

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 
1.30.014.000279/2013-19, em INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: 4ª CCR, para “acompanhar a colocação de sinalização na Praia do Anil proibindo 
a parada e estacionamento de veículos, por se tratar de área de marinha”. 

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 - 36271| 
PORTARIA Nº 267, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.003549/2014-65 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento administrativo nº 1.30.001.003549/2014-65 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de investigar notícia de ausência de 
fornecimento do medicamento hematina para tratamento de Porfiria Aguda Intermitente, à pacientes do Sistema Único de Saúde. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 
2) Após, acautele-se por 60 dias aguardando resposta da providência de fl. 43. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36267| 
PORTARIA Nº 268, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.002236/2014-90 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento administrativo nº 1.30.001.002236/2014-90 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de investigar notícia de falta de 
medicamentos para tuberculose em postos de saúde do Rio de Janeiro, veiculada por matéria do Programa RJTV da Rede Globo. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 
2) Após, acautele-se por 60 dias aguardando resposta da providência de fl. 30. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36363| 
PORTARIA Nº 269, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003642/2014-70 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, 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 é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.003642/2014-70 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possíveis irregularidades nas 
trocas de plantões dos profissionais de enfermagem do Hospital Universitário Gafrée e Guinle. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão. 
2) Oficie-se ao Hospital Universitário Gafrée e Guinle solicitando que informe como são feitas as trocas de plantões do pessoal de 

saúde, esclarecendo se há registro formal das referidas trocas. 
3) Após, acautele-se por 60 dias. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36371| 
PORTARIA Nº 270, DE  20 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001772/2014-78 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.001772/2014-78 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possíveis irregularidades em 
internação no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão. 
2) Encaminhe-se os autos ao Serviço de Assistência Social desta PR/RJ para análise sobre a situação pessoal do representante. 
3) Após, volte-me concluso para análise. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36377| 
PORTARIA Nº 271, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000908/2014-22 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.000908/2014-22 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possíveis irregularidades no 
concurso público destinado ao preenchimento de 400 vagas da Fundação Oswaldo Cruz – Edital nº 4/2014. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Oficie-se à FIOCRUZ requisitando cópia dos editais dos últimos dois concursos para pesquisador da Fundação. 
3) Após, acautele-se por 60 dias. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36384| 
PORTARIA Nº 272, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001657/2014-01 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.001657/2014-01 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar o incidente ocorrido na agência 
transfusional do Hospital Universitário Gafrée e Guinle. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Certifique-se a instauração de Inquérito Policial a partir da Notícia de Fato Criminal de fls. 132/133. 
3) Após, volte-me concluso para análise. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36388| 
PORTARIA Nº 273, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003311/2014-30 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.003311/2014-30 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar o o não atendimento pelo Hospital 
Federal do Andaraí enquanto hospital de retaguarda credenciado de emergências médicas de pacientes do SUS provenientes de clínicas de hemodiálise. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão. 
2) Oficie-se à Central Estadual de Regulação, com cópia da fl. 32, requisitando que informe sobre as providências adotadas para 

solução da questão envolvendo a Clínica Renalcor e o Hospital Federal do Andaraí para recebimento de pacientes oriundos da clínica como hospital de 
retaguarda. 

3) Após, acautele-se por 60 dias. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36393| 
PORTARIA Nº 274, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003365/2014-03 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento preparatório nº 1.30.001.003365/2014-03 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possível prática de atos 
preconceituosos por servidora do INCA contra funcionário terceirizado. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão. 
2) Oficie-se ao INCA solicitando informações sobre o Procedimento Administrativo Disciplinar indicado à fl. 16, encaminhando 

cópia de eventual decisão já proferida. 
3) Após, acautele-se por 60 dias. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36398| 
PORTARIA Nº 275, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003723/2014-70 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
 

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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procedimento preparatório nº 1.30.001.003723/2014-70 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar possível prática de ato de 
improbidade administrativa em razão da terceirização irregular de mão de obra no âmbito do Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão. 
2) Oficie-se ao Hospital Federal dos Servidores do Estado requisitando que informe se possui contrato de prestação de serviço com a 

empresa Angel's Serviços Técnicos Ltda, encaminhando cópia do termo do contrato. 
3) Após, acautele-se por 60 dias. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36402| 
PORTARIA Nº 276, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Administrativo nº 1.16.000.002106/2013-55 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos “para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 7º, I da 
LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo de 
tramitação do procedimentos administrativos; CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo, CONVERTE o 
procedimento administrativo nº 1.16.000.002106/2013-55 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de investigar a razão pela qual o protocolo 
administrativo para solicitação de medicamentos excepcionais do Rio de Janeiro não encontrava-se recebendo solicitações de medicamentos que não 
estivessem na grade de medicamentos dispensados pelo Estado, havendo indícios nos casos de pacientes com fibrilação atrial, uma vez que o medicamento 
Dabigatrana não consta na grade e não pode ser substituído por outro. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos 

Direitos dos Cidadãos. 
2) Após, acautele-se por 60 dias aguardando resposta da providência de fl. 84. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36686| 
PORTARIA Nº 277, DE 21 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 e 129, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio 
de 1993, nos artigos 1º, V e 8º,§1º da Lei nº 7.347/85, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/90, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, ambos da 
Resolução CSPMF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e:  

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

CONSIDERANDO que o presente inquérito civil público é um desmembramento do inquérito civil público nº. 
1.30.001.007338/2012-30, que tem como objeto o item 9.2 da TC n. 009.991/2012-3, posto que possuem objetos diversos.  

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possíveis irregularidades  acerca de indícios de sobrepreço em contrato celebrado 
entre o INCA – Instituto Nacional do Câncer e a empresa CNS – Nacional de Serviços Ltda -, fatos esses constantes da Tomada de Contas n. 
015.304/2013-2. 

CONSIDERANDO que nesta mesma tomada de contas foi prolatado o Acórdão n°. 2157/2014, o qual concluiu pela ausência do 
sobrepreço apontado pela área técnica daquele Tribunal de Contas. 

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

1. o registro e autuação deste feito; 
2. a comunicação da instauração do mesmo à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36736| 
PORTARIA Nº 278, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002040/2014-03 
 

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

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

CONSIDERANDO que a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 07 de 24 de fevereiro de 2010, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, estabelece no Art. 14, IV, que deve ser designada uma equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, 
quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente, contendo, para atuação exclusiva na 
unidade, no mínimo 01 (um) fisioterapeuta para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 
horas diárias de atuação; 

CONSIDERANDO os elementos já reunidos no procedimento preparatório em epígrafe, em especial no Ofício n.º 1256/DGH/SM/RJ, 
os quais apontam para a necessidade de aprofundamento das investigações; 

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, 
pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a carência de profissionais de fisioterapia nas unidades de saúde federais, vinculadas ao Ministério 
da Saúde, no Estado do Rio de Janeiro, em desacordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 07 de 24 de fevereiro de 2010, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1) o registro e autuação deste feito; 
2) comunicação da instauração do mesmo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
3) oficie-se à Secretária de Atenção à Saúde substituta requisitando que informe o quantitativo de profissionais de fisioterapia, por 

unidade de saúde vinculada à referida SAS, incluindo os hospitais federais e institutos no Estado do Rio de Janeiro, devendo esclarecer: a) o total de 
profissionais por tipo de vínculo (estatutário, contratados temporariamente, contratados por fundação ou cedidos); b) se o total de profissionais de 
fisioterapia está de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 07 de 24 de fevereiro de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 
c) em caso negativo, as providências que estão sendo adotadas para regularização efetiva da carência de profissionais na área. 

4) acautelamento dos autos na DITC por 30 dias. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36872| 
PORTARIA Nº 280, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002708/2014-12 
 

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

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

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

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, 
pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar possível acumulação ilegal de cargos por parte do médico MICHEL PONTES CARNEIRO, no 
INCA e na UERJ, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1) o registro e autuação deste feito; 
2) comunicação da instauração do mesmo à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão  
3) oficie-se à Superintendente de Recursos Humanos da UERJ requisitando que informe: a) a carga horária semanal atual, bem como 

os dias e horários de cumprimento da jornada de trabalho de MICHEL PONTES CARNEIRO, matrícula 35.060-3, no Hospital Universitário Pedro 
Ernesto; b) se existe controle de ponto diário com assinatura do servidor, devendo encaminhar cópias dos referidos documentos nos anos de 2011 a 2015;  

4) acautelamento dos autos na DITC por 30 dias. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36897| 
PORTARIA Nº 281, DE 22 DE MAIO DE 2015 

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

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.30.001.002000/2015-34, instaurado no Ministério Público Federal com o fim de investigar 

atos de improbidade administrativa consistentes em dispensas indevidas de licitação e desvio de recursos com vendas simuladas de materiais permanentes, 
nos anos de 2012 e 2013, no âmbito do Instituto Milita de Engenharia - IME; 

CONSIDERANDO as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE a Notícia de Fato nº 1.30.001.002000/2015-34 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1)  Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2)  Comunique-se à d. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 
 

THIAGO LEMOS DE ANDRADE 
Procurador da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 36900| 

PORTARIA Nº 282, DE 22 DE MAIO DE 2015 
 

 Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001277/2014-69 
 

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

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

CONSIDERANDO que as informações do Departamento de Gestão Hospitalar de que o serviço de pneumologia do Hospital Federal 
do Andaraí interrompeu o atendimento de pacientes novos pela via ambulatorial, mantendo apenas a absorção de pacientes do serviço de emergência; 

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

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a interrupção do serviço de pneumologia do Hospital Federal do Andaraí por falta de 
médicos especializados, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1. o registro e autuação deste feito; 
2. comunicação da instauração do mesmo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
3. oficie-se ao Diretor do Hospital Federal do Andaraí para que informe a situação atualizada do serviço de pneumologia, devendo 

esclarecer: a) se os atendimentos ambulatoriais estão de fato normalizados; b) qual o total de atendimentos que vem sendo realizados mês a mês, entre 
2014 e 2015; c) os médicos em atuação no referido setor, especificando o tipo de vínculo e prazo de vigência do contrato, se for o caso; d) o total de 
cargos de médico vagos na referida especialidade; e) por qual razão apenas tomou posse uma médica na especialidade, se foram ofertadas duas vagas; f) 
outras informações que julgar pertinentes. 

4. acautelamento dos autos da DITC por 30 dias.  
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 37004| 
PORTARIA Nº 283, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.005295/2014-10 
 

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

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

CONSIDERANDO o teor do MEMO/PR/RJ/RJ n. 1593/2014, no que se apontam supostas irregularidades em concurso público 
realizado pela FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz, a demandar análise quanto à validade jurídica do procedimento e também possíveis medidas 
preventivas voltadas a editais de concursos futuros; 

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

1. o registro e autuação deste feito; 
2. a comunicação da instauração do mesmo à 1º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 37028| 
PORTARIA Nº 284, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004004/2014-76 
 

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

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

CONSIDERANDO o teor da representação inicial, na qual se apontam supostas irregularidades em concurso público da FIOCRUZ 
– Fundação Oswaldo Cruz regulado pelo Edital n. 13/2014, a demandar análise quanto à validade jurídica do procedimento e também possíveis medidas 
preventivas voltadas a editais de concursos futuros; 
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resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1. o registro e autuação deste feito; 
2. a comunicação da instauração do mesmo à 1º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2429| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000072/2015-19. Reiterem-se os ofícios 
nº 141/2015 e 142/2015. 
 

Em tempo, prorrogue-se o prazo de conclusão do presente apuratório por mais 90 dias, tendo em vista a necessidade de dar 
continuidade à instrução, que ainda não se encontra madura.  

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2433| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000083/2010-94 
 

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 - 2448| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000086/2010-28 
 

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 - 2410| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000112/2014-41 
 

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 - 2403| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000113/2014-96 
 

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 - 2450| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000151/2009-81 
 

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 
 

 
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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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2439| 

DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.30.020.000155/2013-46 
 

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 - 2416| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000187/2012-39 
 

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 - 2398| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000221/2011-16 
 

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 - 2444| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000228/2012-19 
 

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 - 2407| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil nº 1.30.020.000282/2011-83 
 

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 - 2446| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil nº 1.30.020.000319/2011-73 
 

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 - 2425| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

Inquérito Civil nº 1.30.020.000321/2013-12 
 

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 
 

 
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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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2423| 

DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.30.020.000323/2013-01 
 

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 - 2427| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000324/2011-86 
 

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 - 2412| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000352/2013-65 
 

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 - 2458| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000358/2013-32 
 

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 - 2435| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000361/2013-56 
 

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 - 2454| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000362/2013-09 
 

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 - 2456| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.30.020.000413/2013-94 
 

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 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 11517| 
PORTARIA Nº 89, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 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 KLEBER MARTINS DE ARAÚJO para atuar, no período de 25 a 28/05/2015, junto à 

Vara da Justiça Federal de Assu/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 - 11508| 
PORTARIA Nº 15, DE 19 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 perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o Procedimento Preparatório n. 
1.28.000.001673/2014-54, instaurado apurar denúncia de suposta oferta irregular de cursos de mestrado pelo Instituto de Educação Superior Natalense – 
IESN em parceria com a Faculdade do Norte do Paraná – FACNORTE. 

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 - 11627| 
PORTARIA Nº 20, DE 22 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. 1.28.000.0015072014-58, instaurado 
para apurar possíveis irregularidades na condução do Programa Nacional Habitação Rural no Estado do Rio Grande do Norte, consubstanciadas em 
supostas cobranças das Entidades Organizadoras para repasse das casas; 

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 3ª 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 - 1725| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 6, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 
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CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo ral, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo abranger 
as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido 
ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à 
receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao(à) Exmo(a). Sr(a). ALUÍSIO MANOEL DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Galinhos/RN, que: 
CORRIJA, em até 90 dias, o Portal da Transparência desse Município, de modo que este passe a disponibilizar, efetivamente, todas 

as informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009, pela Lei nº 12.527/2011, pelo Decreto nº 7.185/2010 e pelo Decreto nº 7.724/2012, bem 
como GARANTA que essas informações sejam permanentemente atualizadas, isto é, que sejam lançadas até o primeiro dia útil subsequente à data do 
registro contábil no respectivo sistema. 

Lembramos que, segundo a Lei Complementar nº 131/2009, a Lei nº 12.527/2011, o Decreto nº 7.185/2010 e o Decreto nº 7.724/2012, 
as informações obrigatórias que devem constar no Portal da Transparência são as seguintes: 

1) a estrutura de cargos, secretarias e competências do município, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) a remuneração de todos os servidores públicos municipais, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) os arquivos dos contratos celebrados e as respectivas notas de empenho emitidas; 
5) todas as receitas municipais, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da arrecadação, inclusive referente 

a recursos extraordinários; 
6) todas as despesas municipais, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do número do correspondente 

processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que 
financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios 
previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa 
ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

7) os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das principais metas e 
resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) formulário para pedido de acesso à informação; 
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9) ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão; 

10) instrução ao usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
11) garantia de acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
12) respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
13) possibilidade de armazenamento, de importação e de exportação de dados; 
14) possibilidade de acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
15) divulgação em detalhes dos formatos utilizados para estruturação da informação; 
16) garantia de autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. 
Sugere-se a V. Exa. que, visando corrigir ditas inconsistência, PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da 

Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria 
de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
 VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

 EUGÊNIO CARVALHO RIBEIRO 
Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1727| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 7, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
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das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao(à) Exmo(a). Sr(a). SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO, Prefeito do Município de Pedro Avelino/RN, 
que: 

CORRIJA, em até 90 dias, o Portal da Transparência desse Município, de modo que este passe a disponibilizar, efetivamente, todas 
as informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009, pela Lei nº 12.527/2011, pelo Decreto nº 7.185/2010 e pelo Decreto nº 7.724/2012, bem 
como GARANTA que essas informações sejam permanentemente atualizadas, isto é, que sejam lançadas até o primeiro dia útil subsequente à data do 
registro contábil no respectivo sistema. 

Lembramos que, segundo a Lei Complementar nº 131/2009, a Lei nº 12.527/2011, o Decreto nº 7.185/2010 e o Decreto nº 7.724/2012, 
as informações obrigatórias que devem constar no Portal da Transparência são as seguintes: 

1) a estrutura de cargos, secretarias e competências do município, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) a remuneração de todos os servidores públicos municipais, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) os arquivos dos contratos celebrados e as respectivas notas de empenho emitidas; 
5) todas as receitas municipais, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da arrecadação, inclusive referente 

a recursos extraordinários; 
6) todas as despesas municipais, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do número do correspondente 

processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que 
financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios 
previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa 
ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das principais metas e 
resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) formulário para pedido de acesso à informação; 
9) ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão; 
10) instrução ao usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
11) garantia de acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
12) respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
13) possibilidade de armazenamento, de importação e de exportação de dados; 
14) possibilidade de acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
15) divulgação em detalhes dos formatos utilizados para estruturação da informação; 
16) garantia de autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. 
Sugere-se a V. Exa. que, visando corrigir ditas inconsistência, PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da 

Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria 
de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
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- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 
(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   

- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 
(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   

- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 
disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   

- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 
Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
 VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

CARLOS HENRIQUE HARPER COX 
Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1729| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 8, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 
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CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Jakson Bezerra, Prefeito do Município de Afonso Bezerra/RN (Praça 9 de Julho, 37, Centro, Afonso 
Bezerra/RN, Fone: 84-3533-2520), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
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cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

MARCOS ADAIR NUNES 
Promotor  de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1731| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 9, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 
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CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Abelardo Rodrigues Filho, Prefeito do Município de Alto do Rodrigues/RN (Rua José Ferreira das 
Neves, 137, Centro, Alto do Rodrigues/RN, CEP. 59.507-000, Telefones: 84-3523-2212/3523-2216), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

MARCOS ADAIR NUNES 
  Promotor de Justiça 
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##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1733| 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 10, DE 18 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 
respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Expedito Edílson Chimbinha Junior, Prefeito do Município de Angicos/RN (Av. Senador Georgino 
Avelino, nº 118, Centro, Angicos/RN, Fone: 84-3531-3955), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
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5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 
arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 

6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 
número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

ANDRÉ NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1735| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 11, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

 
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, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr.  Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo, Prefeito do Município de Campo Grande/RN (Rua 
Antonio Veras, nº 65, Centro, Campo Grande/RN, CEP 59680-000, Tel. (84) 3362 - 2900 | 3362-2901), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
 

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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10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão; 

11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA  

Procurador da República 
 

FRANCISCO ALEXANDRE AMORIM MARCIANO 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1737| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 12, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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 
 

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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ou custodiadas, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas, Prefeito do Município de Carnaubais/RN (Praça Santa Luzia, 20, 
Centro, Carnaubais/RN, CEP  59665-000, Tel. (84) 3338 - 2397), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
 

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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- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

YVES PORFÍRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1739| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 13, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

 
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 partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Expedito Edílson Chimbinha Junior, Prefeito do Município de Fernando Pedroza/RN (Rua Vereador 
Severino Sérvulo, nº 191, Centro, Fernando Pedroza/RN, CEP 59517-000, Fone: 84-3538-2228), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
 

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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municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA   

Procurador da República 
 

ANDRÉ NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1741| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 14, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

 
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 falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Leonardo da Silva Oliveira, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN (Avenida Luis Gonzaga, nº 800, 
Centro, Ipanguaçu/RN, CEP 59508-000, Telefone: (084) 3335-2540), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 

 
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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Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA  

Procurador da República 
 

 KALINE CRISTINA DANTAS PINTO ALMEIDA 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1743| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 15, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr. Luiz Benes Leocádio de Araújo, Prefeito do Município de Lajes/RN (Rua Ramiro Pereira da Silva, 
17, Centro, Lajes/RN, CEP 59535-000, Telefone: 84-3532-2544), que: 
 

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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IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

DANIEL LOBO OLÍMPIO 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1745| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 16, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
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pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  

CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr.  Francisco de Assis Jácome Nunes, Prefeito do Município de Paraú/RN (Rua Capitão Manoel Martins, 
98, Centro, Paraú/RN, CEP 59660-000, Tel. (84) 3249-2024), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
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e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

Natal/RN,. 
 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA  
Procurador da República 

 
FRANCISCO ALEXANDRE AMORIM MARCIANO 

  Promotor de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1747| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 17, DE 18 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representados, 

respectivamente, pelo procurador da República e pelo promotor de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e institucionais, conferidas 
pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e 
pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inc. II, da Constituição Federal), 
inclusive expedindo recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, § 3º, II, da Constituição Federal, “a lei disciplinará 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”; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros (art. 37, caput, da Constituição Federal), pelo princípio da 
publicidade, inclusive no que diz respeito à gestão orçamentária e financeira, à transparência e publicidade da gestão, que constituem valiosos mecanismos 
de controle social;  
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CONSIDERANDO que os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11 – destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei, quais sejam: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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, devendo haver, nos termos do seu parágrafo 1º,  divulgação em local de fácil acesso, no mínimo, das seguintes informações: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de 
quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei nº 12.527/11 prescreve que o acesso a informações públicas será assegurado mediante a 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), são instrumentos 
de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos; 

CONSIDERANDO que, a partir de 27 de Maio de 2013, todos os Municípios ficaram obrigados a publicar as informações referentes 
à execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público (Art. 73-B da  Lei Complementar 101/2000); 

CONSIDERANDO que as informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, através de meios eletrônicos de acesso público (Art. 48, II, Lei Complementar 101/2000), devendo 
abranger as seguintes informações, de forma  pormenorizadas : I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 
bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (Art. 48-A, LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO, ademais, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, pacificou a tese de que “é legítima 
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes 
vencimentos e vantagens pecuniárias” (ARE 652.777 RG/SP e SS 3902 AgR1); 

CONSIDERANDO que a falta da disponibilização das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público, sujeita o ente à sanção de não poder “receber transferências voluntárias” (art. 73-C, c/c art. 23, § 3º, I, da  LC 
101/2000); 

CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade pode, 
eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, conforme estabelecem o artigo 32 da Lei nº 12.527/2011,  artigo 73 da Lei 
Complementar 101/2000 e o art. 11, caput, e IV, da Lei 8.429/92. 

RECOMENDAM ao Exmo. Sr.  Gildenor da Fonseca, Prefeito do Município de Triunfo Potiguar/RN (Rua Gregório de Melo, 117, 
Centro, Triunfo Potiguar/RN, CEP 59685-000, Tel. (84) 3368-0033), que: 

IMPLANTE, em até 90 dias, efetivamente, website contendo o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA do Município, assegurando que 
nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 
7.185/2010 e no Decreto nº 7.724/2012, inclusive: 

1) Descrevendo a estrutura de cargos, secretarias e competências, com a indicação dos respectivos endereços, telefones e horários de 
atendimento ao público; 

2) Trazendo a remuneração de todos os servidores públicos, incluindo estatutários e celetistas, em atividade e aposentados; 
3) Indicando as licitações realizadas e em andamento, com publicação dos respectivos editais, objetos, datas e resultados; 
4) Trazendo os arquivos dos contratos celebrados e das respectivas notas de empenho emitidas; 
5) Descrevendo pormenorizadamente todas as receitas, com a indicação da previsão, do lançamento (quando for o caso) e da 

arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários; 
6) Descrevendo pormenorizadamente todas as despesas, com a indicação: a. do valor do empenho, liquidação e pagamento; b. do 

número do correspondente processo de pagamento; c. da classificação orçamentária, da unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e 
a fonte dos recursos que financiaram o gasto; d. da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal 
e de benefícios previdenciários; e. do número da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade realizados o procedimento licitatório realizado, bem como 
à sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do correspondente processo; 

 7) Descrevendo os programas, ações, projetos e obras executados pelo município, com a indicação da unidade responsável, das 
principais metas e resultados e, quando existentes, dos indicadores de resultado e impacto; 

8) Lançando as informações referentes à receita e à despesa até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo 
sistema; 

9) Contendo formulário para pedido de acesso à informação; 
10) Contendo ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão; 
11) Instruindo o usuário sobre como se comunicar, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão; 
12) Garantindo a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; 
13) Contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade; 
14) Possibilitando o armazenamento, a importação e a exportação de dados; 
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15) Possibilitando acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
16) Divulgando em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
17) Garantindo autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
PRIORIZE as soluções gratuitas no campo da Tecnologia da Informação e seguindo o Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, 
antes de deflagrar procedimento para a aquisição de eventual software que se faça necessário para a elaboração ou manutenção do Portal da Transparência, 
para tanto consultando, por exemplo: 

- o Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/); 
- o Portal do Governo Federal de Acesso à Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br);  
- o Curso online de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) nos Municípios 

(http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171);   
- o Software de Gerenciamento de Pedidos de Informação em plataforma livre - e-SIC Livre 

(https://beta.softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre/);   
- os Manuais da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 

disponibilizados pela Controladoria-Geral da União na internet (http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-transparente);   
- a FEMURN – Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Rua Paulo Lira, 1909, Candelária, Natal/RN – CEP 59064-550, 

Telefone: (84) 3212-2545/3212-2882 – FAX: (84) 3212-2545), que presta suporte gratuito a todos os municípios que desejem implantar o website/portal 
da transparência ora recomendado;   

A correta observância da legislação de regência pressupõe que as informações acima indicadas sejam passíveis de importação, 
exportação, download, transformação em outros formatos de documento (.xls e .pdf), devendo estar acompanhadas da respectiva documentação, 
digitalizada, como notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento, ordens de serviço e documentos referentes às contratações pelo Poder Público 
municipal (cópias dos editais; dos pareceres justificadores da dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso; das atas de julgamento; da documentação 
relativa à habilitação dos licitantes; da documentação relativa às propostas, depois de tornadas públicas estas; do resultado do julgamento das licitações; 
cópias dos recursos administrativos interpostos e das decisões desses mesmos recursos; do ato de homologação e da adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor; e dos contratos administrativos firmados). 

Os Órgãos Ministeriais que esta subscrevem advertem que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 
quanto às providências solicitadas, sendo que a omissão na adoção das medidas recomendadas dará ensejo à expedição de recomendação à União e ao 
Estado do Rio Grande do Norte para que SUSPENDAM AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS a esse município, nos termos dos 
arts. 73-C e 23, § 3º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem cabíveis, inclusive eventual ação 
de improbidade administrativa por violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA  

Procurador da República 
 

FRANCISCO ALEXANDRE AMORIM MARCIANO 
  Promotor de Justiça 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1777| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Ref. Notícia de Fato nº 1.28.400.000103/2015-15 
 

1. Trata-se de Notícia de Fato, instaurada na Procuradoria da República no Município de Assu/RN, a partir do encaminhamento de 
cópia do Procedimento Administrativo n.º 1.28.000.001435/2013-68, em tramitação na Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, 
destinado a acompanhar se os municípios do Estado têm cumprido o que determina o art. 36 da Lei Complementar n.º 141/2012. 

2.A fim de regularizar a tramitação do feito, bem assim reunir substrato probatório suficiente à adoção das medidas judiciais ou 
extrajudiciais pertinentes, DETERMINO a realização das seguintes providências: 

a) Converta-se a presente Notícia de Fato em Procedimento de Acompanhamento, tendo em vista o seu objeto; 
b) Oficie-se aos presidentes de todas as Câmaras Municipais dos municípios abrangidos pela área de atribuição da PRM-Assu, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem sobre o cumprimento, no município, do §5º do art. 36 da Lei Complementar n.º 141/2012, que determina 
que o gestor do SUS deverá apresentar, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente 
da federação, relatório de gestão do quadrimestre anterior, nos termos previstos nos incisos do mesmo artigo. Caso tenha sido realizada em setembro do 
ano passado e em maio deste ano a audiência pública, deverá ser encaminhada cópia da ata correspondente. 

3.Após, com ou sem resposta, voltem-me conclusos para análise. 
4.CUMPRA-SE. 
 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3201| 
PORTARIA Nº 18, 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; 
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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 resguardar máxima efetividade dos 
direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo a dignidade humana, o acesso aos direitos concedidos pela legislação para efetivar o art. 6° da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO ser de atribuição do Ministério Público Federal a atribuição para investigar situações relacionadas ao Programa 
Minha Casa, Minha Vida; 

CONSIDERANDO todo o apurado nos autos do Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000331/2014-11, bem como a necessidade 
de prosseguimento das investigações; 

RESOLVE 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil com o objetivo de “verificar se a Eletrobrás Distribuição 

Rondônia não tem concedido acesso à tarifa social de energia elétrica aos usuários de programas sociais do Bosque dos Ipês I e II que tenham direito a 
ela”. 

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. Proceda-se conforme despacho anexo. 
DAR CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, na pessoa de sua Coordenadora, 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 - 9315| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000265/2014-90. Assunto: Averiguar as altas taxas de 
resíduos agrotóxicos encontrados nos alimentos colocados à disposição do 
consumidor, bem como acompanhar e viabilizar ações preventivas e repressivas 
com tal enfoque no âmbito do Estado de Rondônia.  
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo Averiguar as altas taxas de resíduos agrotóxicos encontrados nos 
alimentos colocados à disposição do consumidor, bem como acompanhar e viabilizar ações preventivas e repressivas com tal enfoque no âmbito do 
Estado de Rondônia.  

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 14/02/2015, 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. 121-verso 
2. Após, voltem os autos conclusos para deliberação.  
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9355| 
DESPACHO DE 18 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000283/2014-71. Assunto: Apurar suposta omissão da 
Prefeitura Municipal de Porto Velho quanto às condições da praça da EFMM, no 
que se refere: a) ao estabelecimento de normativas e limites para o uso do espaço 
da EFMM; b) à permissão para entrada de vendedores ambulantes no local; c) à 
carência de cuidados básicos com o espaço tombado da EFMM, principalmente 
no que se refere à falta de segurança e abandono do local. 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar suposta omissão da Prefeitura Municipal de Porto Velho 
quanto às condições da praça da EFMM, no que se refere: a) ao estabelecimento de normativas e limites para o uso do espaço da EFMM; b) à permissão 
para entrada de vendedores ambulantes no local; c) à carência de cuidados básicos com o espaço tombado da EFMM, principalmente no que se refere à 
falta de segurança e abandono do local. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato de a signatária ter atuado 
exclusivamente na PRE/RO no processo eleitoral de 2014, bem como, após este período, oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal 
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(especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na 
representação da 3ª, da 4ª CCR e da Procuradoria Regional Eleitoral na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, 
a ausência de um quadro auxiliar compatível com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito já se encerrou (portaria de instauração de 
23/01/2014, às fls. 01/03), prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução 
CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF 
n° 87, de 06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, determino o seguinte: 
1. Desconsidere-se o despacho de fls. 29-verso, considerando que este feito trata exclusivamente da presença dos vendedores 

ambulantes no pátio da EFMM. 
2. Junte-se aos autos os registros fotográficos em anexo, que foram tiradas por ocasião de vistoria realizada no local e demonstram a 

saída dos vendedores ambulantes da área do pátio da EFMM. 
3. Verifique-se quanto ao cumprimento do despacho de 20/4/2015, conforme termo de inspeção de fl. 30. Certificar o cumprimento 

do item 6 e juntar o ofício do item 4. 
4. Após as respostas, voltem conclusos para deliberação. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3201| 
DESPACHO DE 17 DE MAIO DE 2015 

 
IC n. 1.31.001.000331/2014-11 
 

Oficie-se à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ji-Paraná para que informe se tem notícia de moradores do Bosque dos 
Ipês I e II que solicitaram à Eletrobrás Distribuição Rondônia a tarifa social e não tiveram seu requerimento atendido até o momento. Além disso, avalie 
se o problema da concessão da tarifa social, no empreendimento, noticiado em reunião de 24/10/14, foi superado. Remeta-se, em anexo, cópia das fls. 39 
a 52. Prazo: 10 dias. Fundamento jurídico da requisição: art. 8°, inciso II e § 5° da LC 75/1993. 

 
HENRIQUE HECK 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9310| 
DESPACHO DE 18 DE ABRIL DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000458/2014-41. Assunto: Apurar informações de que 
a Cooperativa “Coomiga” de Ariquemes/RO concede ilegalmente e sem controle, 
amostras de minérios. 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar informações de que a Cooperativa “Coomiga” de 
Ariquemes/RO concede ilegalmente e sem controle amostras de minérios. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato de a signatária ter atuado 
exclusivamente na PRE/RO no processo eleitoral de 2014, bem como, após este período, oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal 
(especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na 
representação da 3ª, da 4ª CCR e da Procuradoria Regional Eleitoral na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, 
a ausência de um quadro auxiliar compatível com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito já se encerrou (portaria de instauração de 
25/02/2014, às fls. 01/02), prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução 
CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF 
n° 87, de 06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, determino o seguinte: 
1. Proceda-se a juntada do documento ÚNICO-PR-RO-00016424/2014 aos autos, conforme determinado no despacho de 17/4/2015. 
2. Após, conclusos para análise dos autos. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9305| 

DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000549/2013-03. Assunto: Apurar a extração de ouro 
do Rio Madeira ocorrida em dezembro de 2011, tendo como infratores Josimar 
Alves de Souza e Vanderlei Leite Chaves. 
 

Trata-se de Inquérito Civil em trâmite neste Ofício com o objetivo de apurar extração de ouro do Rio Madeira ocorrida em dezembro 
de 2011, tendo como infratores Josimar Alves de Souza e Vanderlei Leite Chaves. 

O feito teve início a partir do encaminhamento do ofício n° 405/2012 pela Polícia Federal, no qual consta, em anexo, cópia de 
expediente noticiando a existência de Inquéritos Policiais sobre a extração ilegal de ouro no Rio Madeira, ocorrida em dezembro de 2011, tendo como 
infratores Josimar Alves de Souza e Vanderlei Leite Chaves (fls. 04/21).  

Durante a instrução deste inquérito civil, determinou-se a juntada aos autos de cópia do Inquérito Policial n° 497/2011 e da inicial 
acusatória para fins de instrução do procedimento (fls. 26). 

Em cumprimento ao solicitado foi carreado aos autos o Processo n° 4323-82.2012.4.01.4100, autuado com base no IPL n° 497/2011, 
de onde extrai-se as seguintes informações: 

Denúncia às fls. 33/35 oferecida pelo Ministério Público Federal, dando conta de que, durante fiscalização ambiental realizada na 
região, a Policia Ambiental flagrou a atividade irregular de extração de ouro em pleno funcionamento. Na ocasião, a pessoa que operava o maquinário 
de sucção de sedimentos do fundo do rio, Sr. Josimar Alves de Souza apontou Vanderlei Leite Chaves como sendo responsável pela draga e confirmou 
que empreendia atividade de garimpagem de ouro. 

Alegaram em interrogatório ser a draga pertencente a Amarildo Chaves, o qual possui licença junto a COOGARIMA por meio de 
Termo de Adesão de Conduta e Responsabilidade, mas que Wanderlei a gerenciava, enquanto Josimar a operava na extração, e que vendiam o ouro 
extraído para a PARMETAL (fls. 41/44 e 72). 

No entanto, restou comprovado que o local em que os denunciados realizavam a extração ilícita é de lavra da Cooperativa dos 
Garimpeiros, Mineração e Agroflorestal, ente que tem competência para autorizá-los, mas não o fez. 

Além disso, quando da fiscalização, a documentação apresentada pelos denunciados afim de justificar a atividade de mineração de 
ouro estava em nome de Arão Rodrigues Mendes (fls. 53). 

Extrai-se da Defesa Prévia apresentada nos autos da Ação Penal (fls. 120/121), a alegação de que a extração não é ilegal dada a 
origem histórica do garimpo do Rio Madeira, bem como de que não há prova da materialidade e autoria dos crimes imputados, pois não estavam extraindo 
ouro, não tendo sido identificada a efetiva exploração de ouro, ou o resultado desta atividade, vez que não foi apreendido qualquer tipo de minério na 
embarcação.  

Destaque-se que as razões que impediram esta análise no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, 
o fato de a signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua 
como custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e 
inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerra-se em 14/05/2015, data de autuação 
do presente IC, prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, 
de 17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Para a continuidade das diligências, determino o cumprimento do despacho de f.202-verso. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9338| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000613/2012-67. Assunto: Apurar a ocorrência de 
danos ambientais supostamente e praticados por Gilberto Zimmermann, mediante 
o impedimento de regeneração natural de 10 hectares de floresta, no interior da 
FLONA Bom Futuro. 
 

Trata-se de Inquérito Civil em trâmite neste Ofício com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ambientais supostamente praticados 
por Gilberto Zimmermann, mediante o impedimento de regeneração natural de 10 hectares de floresta, no interior da FLONA Bom Futuro. 

O feito teve início a partir do Ofício n. 036/2012 – FNBF do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, que comunicou 
infração ambiental supostamente praticada por Gilberto Zimmermann, conforme o Auto de Infração (AI) n. 018044-A, aplicando-lhe a penalidade de 
multa simples por impedir a regeneração natural de 10 hectares de floresta, no interior da Floresta Nacional do Bom Futuro (fls. 08). 

O ICMBio, no cumprimento da solicitação deste Órgão Ministerial, informou, por intermédio do Ofício n. 045/2012-FNBF (fls. 
18/19), que já havia instaurado processo administrativo referente a este AI, sendo que não havia registro do pagamento de multa, bem como informou 
que não realizou perícia até o presente momento devido a sobrecarga da equipe da FLONA Bom Futuro e, alternativamente, sugeriu a elaboração de 
laudo pericial pela Polícia Federal, para obtenção de resultado mais rápido.Em ato contínuo, coligiu-se informações de que o IPL 300/2011 teria servido  
de subsídio para a ação penal nº 0010368-05.2012.4.01.4100, em curso perante a 5ª Vara Federal em Porto Velho/RO (fls. 44), razão pela qual solicitou-
se cópia destes autos (fls. 45), que foram anexados a este ICP. 
 

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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Extraiu-se destes autos, as informações de que houve desmatamento de aproximadamente 10 (dez) hectares, com a finalidade de uso 
do solo para cultivo de café e de pomares e a limpeza de áreas para moradia, por meio de queimada (para limpeza de café), nas coordenadas geográficas 
S 09o31'02,3” W 64o02'30,1”, dois ou três meses antes da fiscalização, conforme folhas 13 do Anexo I. 

Destaque-se que as razões que impediram a análise no prazo estabelecido foram as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato 
de o signatário atuar na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, oficiar em todos os processos perante o Juizado Especial Federal Cível, a 
complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito já se encerrou (portaria de fls. 61-63), 
prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, 
com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada 
pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Para a continuidade das diligências, determino o cumprimento do item 2 do despacho de f.57-verso. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9345| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000617/2012-45. Assunto: Apurar a ocorrência de 
danos ambientais supostamente praticados por Dionis Conceição de Oliveira na 
zona de amortecimento da FLONA Bom Futuro. 
 

Trata-se de Inquérito Civil em trâmite neste Ofício com o objetivo de apurar a ocorrência de danos ambientais supostamente praticados 
por Dionis Conceição de Oliveira na zona de amortecimento da FLONA Bom Futuro. 

O feito teve início a partir do Ofício n. 036/2012 – FNBF do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, que comunicou 
infração ambiental supostamente praticada por Dionis de Oliveira, conforme o Auto de Infração (AI) n. 034805, aplicando-lhe a penalidade de multa 
simples por detruir floresta nativa a menos de dois mil metros da unidade de conservação Floresta Nacional do Bom Futuro (fls. 07). 

O ICMBio, no cumprimento da solicitação deste Órgão Ministerial, informou, por intermédio do Ofício n. 045/2012-FNBF (fls. 16), 
que já havia instaurado processo administrativo referente a este AI, sendo que não havia registro do pagamento de multa, bem como informou que não 
realizou perícia até o presente momento devido a sobrecarga da equipe da FLONA Bom Futuro e, alternativamente, sugeriu a elaboração de laudo pericial 
pela Polícia Federal, para obtenção de resultado mais rápido. Em ato contínuo, coligiu-se informações de que o IPL 0226/2012-4 teria servido de subsídio 
para a ação penal nº 3636-71.2013.4.01.4100, em curso perante a 5ª Vara Federal em Porto Velho/RO, razão pela qual solicitou-se cópia destes autos (fl. 
37), que foram anexados a este ICP. No entanto, veio incompleto o laudo necessário à instrução deste IC, motivo pelo qual solicitou-se (fl. 128) vista dos 
autos para extração de cópia do laudo completo da DPF/RO.  

Destaque-se que as razões que impediram a análise no prazo estabelecido foram as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato 
de o signatário atuar na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, oficiar em todos os processos perante o Juizado Especial Federal Cível, a 
complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito já se encerrou (portaria de fls. 61/63), 
prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, 
com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada 
pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Para a continuidade das diligências, aguarde-se cumprimento do despacho de fl. 133-verso. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 9362| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.001617-2012-62. Assunto: Apurar o suposto dano 
causado a 264,84 hectares de Floresta nativa do bioma Amazônico, no projeto de 
assentamento florestal Jequitibá, no entorno imediato da Flona Jacunda, mediante 
a extração ilegal de madeira. 
 

Trata-se de inquérito civil que visa apurar o suposto dano causado a 264,84 hectares de Floresta nativa do bioma Amazônico, no 
projeto de assentamento florestal Jequitibá, no entorno imediato da Flona Jacunda, mediante a extração ilegal de madeira 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 
signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis 
e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, quatro técnicos e dois estagiários). 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se no dia 27/11/2014, prorrogo o 
prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 
alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 
Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, e visando dar continuidade à investigação: 
Determino o cumprimento do despacho de f.55-verso. 
Para realização da diligência citada, concede-se o prazo de 03 (três) dias.  
Após a resposta, voltem os autos conclusos para deliberação.   
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 7683| 
PORTARIA Nº 79, DE 11 DE MAIO DE 2015 

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

constitucionais e legais, 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 “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da 
União), e 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é destinado à proteção do patrimônio público e social, dentre outros; 
CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição 
Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93, e o artigo 1º, parágrafo único, da Resolução CNMP nº 23/2007, c/c artigo 1º, 
parágrafo único, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos de convicção acostados ao Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000915/2014-60; 
Determina o seguinte: 
1. Autue-se o expediente acima mencionado como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para a regular e legal coleta de elementos 

destinados ao esclarecimento do narrado, bem como objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências extrajudiciais que se revelarem 
necessárias, nos termos da lei, que terá o seguinte objeto/resumo: 

“Apuração de eventual prática de ato de improbidade administrativa de servidores do Estado de Roraima, em razão da não colocação 
em funcionamento de veículos recebidos pelo programa do governo federal 'Caminho da Escola'”. 

2. DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. Aos Ofícios expedidos no bojo deste 
Inquérito Civil deverá ser juntada cópia desta Portaria ou indicado o endereço oficial onde ela esteja disponível. 

3. Caberá ao Setor Extrajudicial desta Procuradoria da República no Estado de Roraima promover a autuação em Inquérito Civil, que 
deverá ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo o recebimento de documentos recebidos a partir de requisição deste Órgão Ministerial, deverão 
estes ser juntados independente de novo despacho. Caso haja o vencimento do prazo de tramitação do ICP, ou ultrapassado o prazo de resposta das 
requisições (30 dias, caso outro não seja especificado), deverá a SEEXTJ/PR-RR certificar e fazer os autos conclusos para prorrogação ou análise. 

5. Cumpram-se as diligências indicadas em Despacho em separado. 
 

CARLOS AUGUSTO GUARILHA DE AQUINO FILHO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 7675| 
PORTARIA Nº 91, DE 11 DE MAIO DE 2015 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000912/2014-26 com a finalidade de apurar suposto 

não reconhecimento pela Secretaria de Estado da Educação em Roraima de diploma emitido pela Faculdade de Nanuque – FANAN. 
b) CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 

75/93, é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para tanto (art. 129, II, da Constituição 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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c) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 
fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

d) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República). 

e) CONSIDERANDO que, pelo disposto nos artigos 11 a 16 da Lei Complementar nº 75/1993, incumbe à Procuradoria dos Direitos 
do Cidadão garantir o efetivo respeito dos direitos constitucionais do cidadão por parte do Poder Público e dos serviços de relevância pública; 

f) CONSIDERANDO que a educação é um direito de todos e dever do Poder Público (artigos 205, 208, 211, § 2º e 227 da Constituição 
Federal); 

g) CONSIDERANDO que compete ao município, ente federativo de direito público interno, conforme aduzem os arts. 1º e 18 da 
Constituição Federal de 1988, o exercício de ações de caráter público que tenham por fim promover o bem comum, propiciando o desenvolvimento 
social, entre eles, o acesso à educação de qualidade àqueles que necessitem, incluindo nessa esteira os programas suplementares essenciais ao exercício 
dessa obrigação, inclusive, se necessário, por meio de transporte, como preconiza o art. 4º da Lei nº 9.394/1996 – LDB; 

h) CONSIDERANDO a necessidade de colher maiores elementos de convicção sobre os fatos noticiados, expedindo notificações e 
requisitando informações ou documentos, nos termos previstos no art. 129, VI, da Constituição da República;  

i) CONSIDERANDO que o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

j) CONSIDERANDO que vencido este prazo o membro do Ministério Público promoverá o arquivamento, ajuizará a respectiva ação 
civil pública ou converterá o procedimento preparatório em inquérito civil (art. 2º, §7º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público c/c art. 4ª, § 4º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

k) CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, sem que, no entanto, haja solução para o objeto 
que ensejou a sua instauração; 

l) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 
informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 
129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000912/2014-26 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 
extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei.  

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente.  
Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: “Apurar 

suposto não reconhecimento pela Secretaria de Estado da Educação em Roraima de diploma emitido pela Faculdade de Nanuque – FANAN.”  
Do conseguinte determino as seguintes diligências: 
a) Requisite-se à SEPAD pesquisa acerca das instituições de ensino envolvidas;  
b) Realização de diligência, por técnico em transporte, na sede do Instituto Pilar em Boa Vista/RR (Av. Getúlio Vargas, n° 6253), a 

fim de averiguar se o local encontra-se em funcionamento e, em caso positivo, a situação em que são ofertados os cursos em nome da Faculdade de 
Nanuque (horário das aulas e divulgação no local); 

c) Notifiquem-se as Representantes para que compareçam a sede desta Procuradoria, a fim de prestar esclarecimentos; 
d) Notifiquem-se, após consulta dos respectivos endereços na SEPAD/RR, três alunos, de forma aleatória, dentre os constantes da 

relação à fl. 81, a fim de que compareçam neste Ministério Público para fornecer informações acerca da denúncia formulada. 
Após, façam-se os autos conclusos para apreciação. 
Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os fins 

previstos nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 
16 da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

 
GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2074| 
PORTARIA Nº 37, DE 14 DE MAIO DE 2015 

 
Assunto: apurar possível irregularidade na suspensão de cirurgias eletivas 
previamente agendadas pelo Hospital Regional do Oeste pelo Hospital da Criança, 
em Chapecó-SC. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, entre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o Inquérito 
Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, inciso III, da Carta Magna e artigo 5º, III, alínea “e”, da Lei Complementar nº. 75/1993). 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, ainda, zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância 
pública quanto aos direitos assegurados da Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde (art. 5º, inc. V, “a” da LC 75/93). 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério da Saúde acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios (art. 33, § 4º da Lei nº 8.080/90) 

 
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 os documentos encaminhados pelos Ministério Público Estadual, cujo teor noticia a ocorrência de possíveis 
irregularidades na suspensão de cirurgias eletivas previamente agendadas pelo Hospital Regional do Oeste pelo Hospital da Criança, em Chapecó-SC.   

CONSIDERANDO a necessidade de colher maiores elementos de convicção sobre os fatos noticiados, requisitando informações ou 
documentos, nos termos do art. 129, VI, da Constituição da República. 

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

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil para averiguar possíveis irregularidades na suspensão de cirurgias eletivas previamente agendadas pelo 

Hospital Regional do Oeste pelo Hospital da Criança, em Chapecó-SC, determinando a adoção das seguintes medidas: 
a) Registro da presente portaria de Instauração, que deverá, também, ser autuada com a primeira folha do presente procedimento, nos 

termos da Resolução nº. 87/2006 do CSMPF e da Resolução nº. 23/2007 do CNMP; 
b) Expedição de cópia da presente Portaria de Instauração à Procuradoria Regional de Direito do Cidadão, por meio eletrônico, no 

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

c) Proceda-se às anotações no sistema de acompanhamento processual do Ministério Público Federal (ÚNICO). 
d) Após, sejam os autos conclusos para análise da documentação encaminhada pelo Ministério Público Estadual. 
 

CARLOS HUMBERTO PROLA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17832| 
DESPACHO DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.000742/2011-08 
 

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 finalização das providências administrativas para arquivamento extrajudicial do feito, 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 - 17715| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001020/2012-43 
 

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 resposta aos Ofícios expedidos em 21de maio do corrente, 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 - 17711| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001741/2012-53 
 

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 resposta para o Ofício nº 2822/2015-PRDC-MPF/PR/SC (f. 152), 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 - 17796| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.002046/2009-11 
 

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 finalização das providências administrativas para arquivamento extrajudicial do feito, 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 

 

 
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 - 17707| 

DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.003114/2010-95 
 

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 a resposta dos Ofícios expedidos em 21 de maio do corrente, 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 - 35042| 

PORTARIA Nº 577, 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 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 PAULO DE TARSO GARCIA ASTOLPHI, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Araçatuba, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n.° 0000672-
10.2014.403.6107, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba/SP; 

II - Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Araçatuba, 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 - 35008| 
PORTARIA Nº 578, 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 decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 29 de abril de 2015, resolve: 

I – Designar a Procuradora da República DANIELA PEREIRA BATISTA POPPI, lotada na Procuradoria da República no Município 
de Franca e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que a substituir, para oficiar nos autos n° 0003408-80.2014.403.6113, em trâmite 
perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Franca/SP; 

II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Franca, 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 - 35032| 
  PORTARIA Nº 579, 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 março de 2015, bem como o previsto no art. 18-A, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, resolve: 

I - Designar a Procuradora da República ELAINE RIBEIRO DE MENEZES, lotada na Procuradoria da República no Município de 
Campinas, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que a substituir, para oficiar nos autos da Notícia de Fato n° 
1.34.001.002736/2013-00, em trâmite naquela unidade; 

II – Determinar sejam remetidos à Procuradoria da República no Município de Campinas, 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 - 34993| 
PORTARIA Nº 580, 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 o teor da 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 GILBERTO MAGALHÃES FERRAZ JUNIOR, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Campinas, e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos  autos n.° 0010135-79.2014.403.6105, 
em trâmite perante a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas; 

 
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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II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Campinas, 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 - 1165| 
PORTARIA Nº 5, DE 22 DE MAIO DE 2015 

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

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 
Preparatório nº 1.34.025.000028/2015-10 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado: 

Fato: possível impacto ambiental do projeto de instalação da Linha de Transmissão Estreito-Fernão Dias, na região da Serra da 
Paulista, no Município de São João da Boa Vista. 

Possíveis Responsáveis: a apurar. 
Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 
Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 
 

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 3217| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 21 DE MAIO DE 2015 

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

decorrentes dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na forma do artigo 6º, inciso VII, “c”, da Lei Complementar nº 75/93,  
Considerando ser uma das funções institucionais do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, 

relativos à educação e ao consumo, nos termos do artigo 5º, incisos II e III, da Lei Complementar 75/93; 
Considerando que tramita nesta Procuradoria da República no Município de São Bernardo do Campo o Inquérito Civil Público nº 

1.34.011.000054/2015-05, com o objetivo de apurar a falta de acessibilidade a surdos no processo seletivo dos cursos de graduação pela Universidade 
Anhanguera – Unidade ABC; 

Considerando que a educação é um direito expressamente garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 6º, e 
um direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 206; 

Considerando que o artigo 207 da CF/88 e o artigo 53 da Lei 9.394/96 conferem autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial às universidades;  

Considerando que o artigo 51 da Lei 9.394/96 confere às universidades autonomia para deliberar sobre critérios e normas para seleção 
e admissão de estudantes;  

Considerando que o artigo 208, III, da Constituição Federal garante que o dever do Estado com a educação será efetivado com 
atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

Considerando que a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que trata da política nacional de apoio à pessoa com deficiência, 
identificada com o direito à igualdade, assegura, em seu art. 2º, às pessoas com deficiência o direito à educação; 

Considerando que a Lei nº 10.436/2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio legal de comunicação e 
expressão, mas ressalva que ela não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa; 

Considerando a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério da Educação e Cultura, que dispõe sobre requisitos de 
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de 
instituições, determina, em ser art. 3º, inciso II, que, quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, que haja o compromisso formal da instituição, 
no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, propiciando, sempre que necessário, um intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 
especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o 
real conhecimento do aluno;  

Considerando que a Lei nº 12.319, de 1º de Setembro de 2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais -LIBRAS, determina, em seu art. 6º, como atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências interpretar, em 
Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis  
superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares, bem como atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos 
concursos públicos e atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas;   

Considerando que a autonomia conferida à universidades públicas deve ser exercida no sentido de compatibilizar o objetivo de ensino, 
pesquisa e extensão, com excelência acadêmica com o objetivo de acesso dos portadores de deficiência ao ensino superior;  

Considerando que a universidade privada, a despeito de ser instituída com investimentos particulares, é credenciada como prestadora 
de serviços de educação, devendo estar atenta aos interesses sociais por estarem lidando com um direito social essencial;  

Considerando que os cursos de graduação assumem papel importante na formação e qualificação de profissionais, capacitando os 
graduandos a atuarem no mercado de trabalho; 

Considerando que o processo de seleção para os cursos de graduação é composto por provas de conhecimentos, com objetivo 
eliminatório e classificatório; 

Considerando que para compatibilizar a excelência acadêmica com o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior é 
necessário que as normas de acessibilidade sejam respeitadas, principalmente no que tange à assistência do deficiente auditivo por intérprete de LIBRAS, 
visando que este possa desfrutar por completo do curso, permitindo que assim possa qualificar-se ao mercado de trabalho; 

RECOMENDA à Faculdade Anhanguera – Unidade ABC que, sempre que houver candidatos surdos aos cursos de graduação, elabore 
para estes prova de conhecimentos acadêmicos com enunciados e resposta em LIBRAS, disponibilizando os equipamentos de gravação necessário. 
RECOMENDA também que haja intérpretes de LIBRAS nas salas de aula durante a realização da prova. 
 

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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Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Universidade Anhanguera – Unidade ABC se manifeste perante este Ministério Público 
Federal quanto ao atendimento do disposto na presente recomendação.  

 
STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - 9964| 

PORTARIA Nº 35, DE 22 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 a Notícia de Fato nº 1.35.000.002167/2014-48 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 possível ato de improbidade administrativa cometido pelo 

Presidente do Diretório Regional do Partido Democratas – DEM, em virtude da desaprovação das contas da agremiação referente ao exercício financeiro 
de 2009. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):  A apurar 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Tribunal regional Eleitoral de Sergipe 
Designa, para atuarem como secretários do inquérito civil, os seguintes servidores, não sendo necessário a colheita de termo de 

compromisso: Igor José Oliveira Pereira e Edson Guedes Gomes. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do que 

prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que sejam comunicadas as Egrégias 1ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a 

respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a capa da 

investigação, para “Inquérito Civil”. 
A título de diligência inicial, determino que oficie-se ao DEM/SE – Partido dos Democratas em Sergipe - para que encaminhe todas 

as informações que possua acerca de quem ocupava os cargos de Presidente e Tesoureiro no ano de 2009, nesta respectiva Unidade Federativa, 
informando, também, até que data ambos permaneceram ocupando os referidos cargos, no prazo de 20 (vinte) dias. 

 
EUNICE DANTAS 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 6249| 

PORTARIA Nº 67, DE 21 DE MAIO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que ao final subscreve, 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 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); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 1.36.000.000831/2014-87, instaurado para acompanhar a conclusão do processo 
de prestação de contas TC 023.679/2011-5, referente ao exercício de 2010, da Superintendência da Fundação Nacional de Saúde do Tocantins; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, definindo como seu objeto acompanhar a conclusão do processo de prestação de contas 
da Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Tocantins (Suest/TO), referente ao exercício de 2010 (TC 023.679/2011-5 - TCU);  

Para isso, DETERMINA-SE: 
I – Seja esta Portaria autuada no início do procedimento, publicada e comunicada a instauração à douta 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal; 
II – Seja fixado o prazo de 1 (um) ano para conclusão do IC, prorrogável se necessário, conforme disposição do art. 15, da Resolução 

CSMPF n. 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n. 106, de 06/04/2010; 
Cumpra-se. 
 

DANIELLA MENDES DAUD 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-TO - 6269| 

PORTARIA Nº 68, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Proc. MPF/PR/TO nº 1.36.000.000933/2014-01. PORTARIA DE 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, em exercício no Ofício da Defesa do Meio 
Ambiente, Patrimônio Cultura, Índios e Minorias, 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, em que a Coordenação 
Regional de Araguaia Tocantins FUNAI solicita providências no sentido de restabelecer o acesso da população indígena Xerente, obstaculizado pela 
queima de duas pontes na TO 010, município de Tocantínia – TO; 

Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa dos direitos indígenas, onde se inclui o direito à locomoção e 
que o acesso às aldeias é essencial para o recebimento da prestação de serviços públicos, tais como a saúde e a educação; 

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 sua extensão, com os seguintes elementos: 
REPRESENTANTE: FUNAI; 
INTERESSADOS: Povos indígenas da comunidade Xerente e DERTINS; 
OBJETO: buscar garantir o direito de ir e vir das comunidades indígenas Xerente das aldeias da Região Rio Sono e Brupré, no 

município de Tocantínia – TO; 
FUNDAMENTO: Art. 5º, inciso III, letra e), e Art. 6º, VII, letra c) da Lei Complementar nº 75/93 
2- Determinar a realização da seguinte providência: 
- Aguarde -se o decurso de prazo solicitado pelo DERTINS à f. 26, após, façam os autos conclusos. 
3- Encaminhe-se cópia da presente à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para publicação; 
4- Publique-se no mural desta PR/TO. 
 

ÁLVARO LOTUFO MANZANO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 6301| 
PORTARIA Nº 69, DE 22 DE MAIO DE 2015 

 
Proc. MPF/PR/TO nº 1.36.000.000870/2014-84. PORTARIA DE 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 
 

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 expediente oriundo do 
Instituto Ecos do Cerrado – IECOS Brasil, informando as dificuldades que vem enfrentando para a regularização de sua atividade de acolhimento, 
recuperação, manutenção e soltura de fauna silvestre, notadamente em razão da atribuição ter sido deslocada do IBAMA para o Naturatins, enquanto o 
órgão estadual de meio ambiente alega ainda não ter estrutura suficiente para a efetivação do ato administrativo; 

Considerando que no decorrer da tramitação do procedimento preparatório não se chegou à regularização da situação; 
Considerando que é atribuição do Ministério Público Federal zelar pela defesa do Meio Ambiente, onde se inclui a proteção à fauna 

silvrestre e que a regularização da atividade objeto do presente iniciou-se no IBAMA; 
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: IECOS- Instituto Ecos do Cerrado; 
INTERESSADOS: IBAMA E Naturatins; 
OBJETO: buscar a regularização administrativa das atividades desenvolvidas pelo IECOS- Instituto Ecos do Cerrado, tendo em vista 

sua relevância e importância ambiental; 
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 ao NATURATINS requisitando informações quanto ao procedimento administrativo licenciamento de atividades do 

referido instituto; 
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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 6304| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 123, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Notícia de Fato n.° 1.36.000.001245/2014-50 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar suposta omissão no fornecimento de informações pela 
Agência de Máquinas e Transportes – Agetrans/TO. 
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2. O representante relatou que solicitou junto à Agetrans/TO a documentação da licitação e contrato dos serviços a serem realizados 
nas quadras 309, 307 e 407 sul. Contudo, a empresa não ofereceu resposta ao ofício 01/2014, protocolado pelo manifestante na Agetrans/TO para que 
permitisse o acesso à documentação solicitada.  

3. Oficiou-se à Agetrans/TO a fim de que a mesma prestasse as informações pleiteadas pelo representante e para que esclarecesse se 
o acesso às informações solicitadas já tinham sido oferecidas e, caso não, o motivo da omissão. (fl.08). 

4. Em resposta, a empresa enviou cópia da documentação e do contrato n. 007/2014, que tem como objeto a contratação da Empresa 
Especializada para a Execução de Serviços de pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial nas quadras mencionadas (fls. 09/93). 

5. Após o encaminhamento da documentação para o Sr. Virvaldo, oficiou-se ao representante para que se manifestasse quanto à 
documentação juntada. 

6. Em cumprimento ao ofício, o manifestante comunicou que dentre a documentação enviada não estavam presentes os projetos 
executivos dos serviços contratados e o critério de medição, e que posteriormente em reunião na Agetrans/TO, foi noticiado que a empresa havia emitido 
duas ordens, uma de paralisação dos serviços por inexistência do licenciamento ambiental da obra, e outra de serviço (reinício), em junho de 2014, as 
quais não constavam na documentação entregue. 

7. Em retorno, a Agetrans/TO apresentou cópia da documentação requerida que foi entregue ao Sr. Virvaldo. 
8. Posteriormente, oficiou-se novamente ao senhor Virvaldo para que informasse se estava satisfeito com os documentos 

apresentados, mas o representante não apresentou resposta. 
9. Eis o sucinto relatório. 
10. Da análise dos autos, apurou-se que não há razão para o prosseguimento do feito, visto que os documentos requisitados foram 

fornecidos pela Agetrans/TO e entregues ao representante, não havendo mais diligências a serem realizadas. 
11.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 da presente notícia de fato, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85. 
12. Encaminhe-se ao representante cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87, 

de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 1ª Região (Naop - 1ª Região), poderão ser 
apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a adoção 
das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, fazendo-o 
fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

13. Se o 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, afixado-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. 

14. Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos ao Naop - 1ª Região, para o necessário 
exame desta promoção, na forma do art. 3º, I, da Portaria PGR/MPF n.° 653/2012. 

15. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, conforme determinado no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (Destacou-se). 

16. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados ao Naop - 1ª Região. 
 

FERNANDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 6271| 
DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000245/2015-13 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar supostas regularidades no Programa Minha Casa Minha 
Vida no Município de Brejinho de Nazaré-TO. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do procedimento preparatório está esgotado, mas ainda há diligências a 
serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Com efeito, visando a instrução dos autos, foi realizada reunião no dia 19 de maio de 2015, a pedido do Prefeito de Brejinho de 
Nazaré-TO, a fim de que prestasse maiores informações sobre os fatos relatados. 
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4. Em síntese, da atribuição desta PRDC não se vislumbram irregularidades a serem apuradas. Todavia, deve-se aguardar o 
cumprimento da recomendação na qual o Município se compromete a adequar-se às normas de transparência da Portaria 595/2013, do Ministério das 
Cidades. 

5. Assim sendo, diante da necessidade de informações por parte da representante, e com fulcro no § 1º do art. 4° da Resolução n.° 87, 
de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, prorroga-se, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a tramitação deste 
procedimento preparatório, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada ao NAOP – 1ª Região. 

6. Em seguida, encaminhe cópia a um dos ofícios do Patrimônio Público desta PR/TO para que adote as medidas que entender 
pertinentes quanto ao fato de uma das casas do programa Minha Casa Minha Vida ter sido entregue para à irmã do Vereador Elisney Paiva, de Brejinho 
de Nazaré-TO. 

7. Após, venham os autos conclusos para análise. 
 

FERNANDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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