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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 195159| 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2015 

 
Aos 3 de fevereiro de 2015, às 9h30, iniciou-se, no Plenário, a Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

sob a presidência do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Presentes os Conselheiros Ela Wiecko Volkmer de Castilho, 
Eitel Santiago de Brito Pereira, Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, José Flaubert Machado Araújo, Raquel Elias Ferreira Dodge, José Bonifácio 
Borges de Andrada, Antônio Augusto Brandão de Aras, Oswaldo José Barbosa Silva e Mario Luiz Bonsaglia. Presentes, também, o Corregedor-Geral 
do MPF Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, os Subprocuradores-Gerais da República Darcy Santana Vitobello e Mario Ferreira Leite, o 
Procurador Regional da República Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, os Procuradores da República Lucas de Morais Gualtieri, Juliana de 
Azevedo Santa Rosa Câmara e os advogados Juliana Neves, Bruna Aguiar e Christian Barbalho do Nascimento. 1) Aprovada a ata da 10ª Sessão 
Ordinária, realizada em 2 de dezembro de 2014. 2) O Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras informou que trouxe o processo CSMPF nº 
1.00.001.000234/2014-03, que trata da substituição de Ofícios na Procuradoria-Geral da República, para julgamento. 

O Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros solicitou que a votação fosse postergada, tendo em vista a existência de processo 
conexo, pendente de julgamento. 3) A Conselheira Deborah Macedo Duprah de Britto Pereira, relatora do processo CSMPF nº 1.00.001.000199/2014-
14, que trata do 28º Concurso ao cargo de Procurador da República, informou que tomou conhecimento de um requerimento enviado por uma candidata 
deficiente visual à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão - PRDC/SP e, posteriormente, encaminhado à Secretaria de Concurso, que comunicou 
à requerente que a questão seria deliberada pelo Conselho Superior do MPF. No entanto, esclareceu que, quando a Resolução do referido concurso foi 
aprovada, não havia notícia desse requerimento e, portanto, a questão não foi decidida. Mostrou preocupação com dois pontos que precisam de atenção: 
a celeridade que todos esperam do concurso e a acessibilidade que é muito importante ao Ministério Público Federal, porém, baseado em informações da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC e da PRDC/SP, no que se fere aos deficientes visuais, o órgão está em sentido contrário à Convenção 
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência Visual e dos outros Ministérios Públicos, uma vez que todos já têm resoluções de concurso garantindo 
facilidade para a realização das provas subjetivas e objetivas. Ocorre que, embora a Convenção citada determine que os estados ampliem o acesso 
autônomo das pessoas com deficiência a todas as instalações e atividades, o Ministério Público Federal, na regulamentação aprovada, adota o critério de 
interposta pessoa nas provas objetivas, sem uso de notebook com leitor de texto. Além disso, a utilização de notebook na prova subjetiva depende de 
requerimento que deve ser analisado pela comissão de concurso. Enquanto isso, nos outros Ministérios Públicos, o mero atestado médico provando a 
deficiência, que pode ser comprovada pela equipe médica do órgão, é suficiente para que desde a prova objetiva se possa utilizar computadores com 
leitores de texto. Concluiu que, a despeito do atraso que a questão poderá causar ao concurso, entende ser impossível manter um edital e uma 
regulamentação que viola tão flagrantemente norma constitucional. Sugeriu ao órgão que adote os recursos necessários que permitam aos candidatos 
realizarem as provas sem intermédio de outra pessoa. A Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho lembrou que o requerimento foi distribuído após 
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a aprovação da Resolução do Concurso, não vendo necessidade de suspender o concurso, porque, pelo que recorda do requerimento, a própria Comissão 
do Concurso pode determinar o uso dos computadores nas provas subjetivas. A Conselheira Deborah Macedo Duprah de Britto Pereira citou o art. 12, § 
3º da Resolução CSMPF nº 154, que dispõe: “a Comissão do Concurso poderá autorizar, em casos excepcionais, devidamente justificados, que o candidato 
utilize notebooks para a realização das provas subjetivas”. Primeiramente, ressaltou que causa irresignação o fato da comissão precisar autorizar o uso 
de notebook, uma vez que o candidato deveria ter direito ao uso tão logo comprovasse a sua deficiência. Afirmou que o ofício com o requerimento é de 
25 de novembro de 2014, mas até agora ela não possuía nenhuma informação do porquê dessa limitação. E se o problema for o custo, há de se observar 
o mínimo existencial. A Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho respondeu que o problema é de custo mesmo, mas que a comissão, que é presidida 
pelo Procurador-Geral da República, pode tomar essa decisão e deve tomá-la, apesar do custo. A Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge ponderou que 
o déficit de regulamentação é no tocante às provas objetivas, talvez esse acréscimo, que é facultar ao candidato trazer o seu notebook, poderia ser feito 
para facilitar a resolução da questão. O Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros destacou a necessidade de se ouvir a Comissão 
de Concurso, porque nas provas subjetivas é clara a necessidade da utilização dos notebooks, o candidato irá elaborar as respostas. Todavia, no tocante 
às provas objetivas, não sabe se o órgão possui condições de implantar um programa que introduza o corpo da prova no notebook do candidato. Como 
não tem domínio técnico e nem informação acerca dessa possibilidade, entende que o Conselho só deve decidir a questão após a Secretaria do Concurso 
prestar informações acerca da possibilidade de implantação da mudança requerida. A Conselheira Deborah Macedo Duprah de Britto Pereira sugeriu 
que, por enquanto, o concurso não seja adiado, podendo ser adiado depois ou não, a depender das informações prestadas pela Secretaria do Concurso, 
que pode permitir que o Procurador-Geral da República decida administrativamente. Diante das declarações e informações prestadas, o Procurador-Geral 
da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros propôs que, inicialmente, o cronograma do concurso seja mantido, sendo decidida a substituição de um 
dos membros da Banca nessa sessão, e, quanto à questão da acessibilidade aos deficientes visuais, a Secretaria do Concurso prestará as informações 
necessárias para o esclarecimento do fato. Caso a Relatora entenda que a matéria seja rediscutida, o Procurador-Geral marcará uma sessão extraordinária 
do Conselho para especificamente deliberar sobre o concurso. A proposta foi aprovada por todos os Conselheiros. O Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
enfatizou a necessidade de não se adiar o concurso. Por outro lado, defendeu que os legítimos direitos dos portadores de necessidades especiais devem 
ser atendidos, mas que o Conselho deve adotar uma solução prática, sem prejuízo ao cronograma do concurso. 4) Remuneração dos servidores. 
Considerações dos Senhores Conselheiros: A Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge ressaltou a importância do reajuste salarial dos servidores do 
MPF. Acrescentou que de certa forma a questão diz respeito ao Conselho, na medida em que o artigo 57 da Lei Complementar nº 75/93, dispõe que 
compete ao Conselho aprovar a proposta orçamentária do MPF, sendo que no ano passado ela foi aprovada pelo Procurador-Geral da República, 
contemplando reajustes salariais tanto para membros quanto para servidores. Salientou que há um clima em toda a administração do MPF, liderado pelo 
Presidente, de melhoria das condições de trabalho e de maior prestígio dos servidores e, ainda, de valorização da carreira e de manutenção dos servidores 
na Casa, para evitar fuga de talentos. E isso passa, necessariamente, pela valorização salarial. Na condição de Conselheira, com o objetivo de que este 
Conselho também expresse claramente que apoia todas as medidas já tomadas e encaminhas pelo Doutor Rodrigo Janot, lembrou que, em toda a sua 
carreira no MPF, contou sempre com servidores dedicados e absolutamente empenhados em construir a Instituição, na mesma medida em que os membros 
o tem feito. Concluiu que este clima e ambiente é muito salutar e decisivo para que o MPF desempenhe bem suas funções. O Conselheiro Mario Luiz 
Bonsaglia citou uma mensagem divulgada na “rede membros” pelo colega Daniel Ricken, como medida paliativa e subsidiária para a obtenção do 
aumento pleiteado. Pelo fato de envolver a intervenção de outros poderes em questões orçamentárias e se tratar de matéria delicada, sugeriu que o MPF 
busque diminuir a disparidade no tocante às funções comissionadas previstas para os servidores. Enfatizou que é necessário o reajuste para os servidores, 
mas, achou válida a sugestão do colega ao Procurador-Geral da República. O Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros lembrou que a criação de 
mais funções comissionadas também depende de lei. O Conselheiro Eitel Santiago Brito Pereira afirmou que todos devem apoiar essas iniciativas de 
reivindicações de melhorias de condições de trabalho e de remuneração. O Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros informou que está trabalhando 
conjuntamente com os Tribunais Superiores, na tentativa de recomposição dos vencimentos dos servidores e que no final do ano passado, valeu-se de um 
mandado de segurança para manter a integridade da proposta orçamentária, que foi enviada sem cortes ao Poder Executivo e que obtiveram êxito em 
alcançar uma liminar do STF, que determinava ao Congresso Nacional que apreciasse livremente a proposta orçamentária enviada pelo MPU e pelo 
Judiciário. Que o Congresso, entretanto, entendeu por bem segurar o projeto de lei em que se constava o aumento para os servidores da forma pretendida. 
Hoje, como o orçamento ainda não foi votado, a alternativa buscada, novamente em conjunto com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, é que o 
Executivo admita constar do anexo V a previsão de aumento para os servidores e que a dificuldade ficaria em torno da aprovação do PL que autoriza o 
referido aumento, sendo que a estratégia atual é incluir no anexo V essa previsão para que possa eventualmente, aprovada a lei, subsidiar o aumento dos 
vencimentos, para que, se um dia vier a aprovação da lei, já exista a reserva financeira para atender esse eventual aumento. Convidou todos os 
Conselheiros a participarem dessa cruzada, indo ao Congresso Nacional conversar com as lideranças, com o Presidente da Câmara, com o Presidente do 
Senado e participando da discussão para ajudarem na aprovação. Disponibilizou-se a marcar uma reunião com o Ministério do Planejamento, se o 
Conselho concordar, para que o colegiado, além de manifestar uma opinião, possa efetivamente se engajar nessa luta. Reforçou o convite de público a 
todos os Conselheiros. Foram deliberados os seguintes processos: 5) CSMPF n° 1.00.001.000118/2013-03. Interessado(a): Dr. Gustavo Torres Soares. 
Assunto: Afastamento. Tese de doutorado. Relator(a): Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento 
na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência da tese de doutorado intitulada “Investigação criminal e inovações técnicas 
e tecnológicas: perspectivas e limites.” 6) CSMPF n° 1.00.001.000007/2014-70. Interessado(a): Dr. Marcelo Ribeiro de Oliveira. Assunto: Afastamento. 
Prorrogação. Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF 
nº 50 e nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente à prorrogação, até 31.7.2015, do afastamento concedido ao requerente pelo Procurador-
Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF n° 348/2014 (período de 1º.9.2014 a 31.5.2015), para frequentar o curso de doutorado da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. 7) CSMPF n° 1.00.001.000011/2014-38. Interessado(a): Dr. Gustavo de Carvalho Guadanhin. Assunto: 
Redução do período de afastamento. Relator(a): Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, opinou 
favoravelmente à redução do período de afastamento concedido ao requerente pelo Procurador-Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF nº 
611, de 08 de agosto de 2014, para frequentar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na Faculdade de Direito de São Paulo, dando-o por encerrado 
em 03 de dezembro de 2014. 8) CSMPF n° 1.00.001.000064/2014-59. Interessado(a): Dr. Marcos André Carneiro Silva. Assunto: Afastamento. Relatório 
de atividades. Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF 
nº 50 e nos termos do voto do relator, tomou ciência do relatório trimestral das atividades desenvolvidas pelo interessado, referente ao período 
compreendido entre 22 de setembro de 2014 e 22 de dezembro de 2014 do curso de mestrado em Direitos Humanos, da University College London, em 
Londres, Inglaterra, no período de 22 de setembro de 2014 a 21 de setembro de 2015. 9) CSMPF n° 1.00.001.000089/2014-52. Interessado(a): 
Procuradoria da República em Chapecó/SC. Assunto: Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Chapecó/SC. 
Portaria nº 3/2014 MPF-PRM-Chapecó/SC. Resolução CSMPF nº 104/10. Implementação. Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. 
Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 104 e nos termos do voto do Relator, homologou a Portaria nº 3/14-
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MPF/PRM, da Procuradoria da República em Chapecó/SC. 10) CSMPF n° 1.00.001.000121/2014-08, Interessado(a): Procuradoria da República em 
Ribeirão Preto. Assunto: Atuação conjunta. Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com 
fundamento no inciso XIII do art. 57 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, autorizou a prorrogação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da 
designação, em caráter excepcional, do Procurador Regional da República Uendel Domingues Ugatti, objeto da Portaria PGR/MPF nº 671, de 22.7.2014, 
publicada no DOU, Seção 2, p. 62, de 25 subsequente. 11) CSMPF n° 1.00.001.000252/2014-87. Interessado(a): Procuradoria da República do Mato 
Grosso. Assunto: Indicação. Relator(a): Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, 
opinou favoravelmente à indicação dos Procuradores da República GUSTAVO NOGAMI e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ para representarem, 
na qualidade de titular e substituto, respectivamente, o Ministério Público Federal na Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Mato 
Grosso – COETRAE/MT. 12) CSMPF n° 1.00.001.000254/2014-76. Interessado(a): Procuradoria da República no Mato Grosso. Assunto: Indicação. 
Relator(a): Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, opinou favoravelmente 
à indicação dos Procuradores da República Ronaldo Pinheiro de Queiroz e Gustavo Nogami para representarem, na qualidade de titular e substituto, 
respectivamente, o Ministério Público Federal no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Mato Grosso – CDDPH/MT. 13) CSMPF n° 
1.00.001.000259/2014-07. Interessado(a): Dra. Karen Louise Jeanette Kahn. Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheiro Eitel Santiago de Brito 
Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 204, I da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos 
do voto do Relator, opinou favoravelmente ao afastamento da requerente para participar do curso de aperfeiçoamento “Combate ao Crime Organizado”, 
na International Experience em parceria com a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, em Roma, Itália, no período de 4 a 15 de maio de 2015. 14) 
CSMPF n° 1.00.001.000260/2014-23. Interessado(a): Corregedoria do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório geral da correição ordinária na 
Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul e nas PRMs vinculadas, no período de 10 a 14 de março de 2014. Relator(a): Conselheiro José Flaubert 
Machado Araújo. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 100 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência 
do relatório e determinou o arquivamento dos autos. 15) CSMPF n° 1.00.001.000261/2014-78. Interessado(a): Corregedoria do Ministério Público 
Federal. Assunto: Relatório geral da correição ordinária na Procuradoria da República em São Paulo e nas PRMs vinculadas, no período de 22 de abril a 
9 de maio de 2014. Relator(a): Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 100 
e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do relatório e determinou o arquivamento dos autos. 16) CSMPF n° 1.00.001.000263/2014-67. 
Interessado(a): Dra. Mônica Dorotéa Bora. Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge. Decisão: O Conselho, à 
unanimidade, com fundamento no art. 204, I da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto da Relatora, opinou 
favoravelmente ao afastamento da requerente para participar do curso de aperfeiçoamento “Combate ao Crime Organizado”, na International Experince 
em parceria com a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, em Roma, Itália, no período de 4 a 15 de maio de 2015. 17) CSMPF n° 
1.00.001.000264/2014-10. Interessado(a): Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR. Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheira 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, referendou o afastamento concedido aos Procuradores da República Ângelo 
Goulart Villela, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Darlan Airton Dias, Edmilson da Costa Barreiros Júnior, Erico Gomes de Souza, Fábio Holanda 
Albuquerque, Filipe Pessoa de Lucena, Gustavo Kenner Alcântara, Gustavo Nogami, Helder Magno, Hilton Melo, José Augusto Potiguar, Marco Túlio 
Lustosa Caminha, Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, Raphael Perisse Rodrigues Barbosa, Raphael Otávio 
Bueno Santos, Victor Manoel Mariz e Zani Cajueiro Tobias Souza, pela Procuradora-Geral da República em exercício, por meio da Portaria PGR/MPF 
nº 951/2014, para participarem da 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Delegados da Associação Nacional de Procuradores da República, em Brasília, no 
dia 11 de dezembro de 2014. 18) CSMPF n° 1.00.001.000265/2014-56. Interessado(a): Procuradoria da República no Pará. Assunto: Atuação diversa. 
Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 57, XIII da Lei Complementar 
nº 75/93, autorizou, em caráter excepcional, o Procurador da República Luís de Camões Lima Boaventura, lotado na Procuradoria da República em 
Santarém/PA, a permanecer oficiando nos processos relacionados às Usinas Hidrelétricas do Complexo Tapajós, que tramitam na Subseção Judiciária de 
Itaituba/PA, mesmo já havendo membro lotado naquela Unidade. 19) CSMPF n° 1.00.001.000266/2014-09. Interessado(a): Dra. Zélia Luiza Pierdoná. 
Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 204, II da 
Lei Complementar nº 75/93, na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente ao afastamento da requerente para 
participar, como palestrante, do II Seminário Internacional “Cooperación Internacional y Garantia de los Derechos Fundamentales”, em Madri, Espanha, 
no período de 9 a 13 de fevereiro de 2015. 20) CSMPF n° 1.00.001.000269/2014-34. Interessado(a): Dra. Andréa Walmsley Soares Carneiro. Assunto: 
Afastamento. Relator(a): Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada. Decisão: O Conselho, à unanimidade, referendou o afastamento concedido à 
requerente pela Procuradora-Geral da República em exercício, por meio da Portaria PGR/MPF nº 03/2015, para elaboração de tese de doutorado, intitulada 
“Direito Penal Econômico e erro de proibição: análise das descontinuidades e insuficiências da teoria do erro de proibição frente à distinção entre os 
Delicta In Se e os Delicta Mere Prohibita”, junto à Faculdade de Direito do Recife/PE, pelo prazo de 90 dias, com início em 7 de janeiro de 2015. 21) 
CSMPF n° 1.00.001.000001/2015-83. Interessado(a): Dr. Paulo Henrique Camargos Trazzi. Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheira Raquel Elias 
Ferreira Dodge. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, referendou o afastamento concedido ao requerente pela 
Procuradora-Geral da República em exercício, por meio da Portaria PGR/MPF nº 28/2015, para participar da Reunião da Banca Examinadora do “XIV 
Exame de Ordem Unificado (OAB)”, realizada no Rio de Janeiro/RJ, em 13 de janeiro de 2015. 22) CSMPF n° 1.00.001.000003/2015-72. Interessado(a): 
Corregedoria do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório geral da correição ordinária na Procuradoria da República no Paraná e nas PRMs 
vinculadas, no período de 31 de março a 11 de abril de 2014. Relator(a): Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva. Decisão: O Conselho, à unanimidade, 
com fundamento na Resolução CSMPF nº 100 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do relatório e determinou o arquivamento dos autos. 23) 
CSMPF n° 1.00.001.000004/2015-17. Interessado(a): Corregedoria do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório geral da Correição Ordinária na 
Procuradoria da República da 1ª Região, realizada no período de 20 a 22 de maio de 2014. Relator(a): Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge. Decisão: 
O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 100 e nos termos do voto da Relatora tomou ciência do relatório. 24) CSMPF n° 
1.00.001.000005/2015-61. Interessado(a): Dr. Rodrigo de Grandis. Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. 
Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 204, I da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto 
do Relator, opinou favoravelmente ao afastamento do requerente, no período de 4 a 15 de maio de 2015, conforme precedentes. 25) CSMPF n° 
1.00.001.000006/2015-14, apresentado em mesa pelo Senhor Presidente. Interessado(a): Dr. Sérgio Cruz Arenhart. Assunto: Afastamento. Decisão: O 
Conselho, à unanimidade, referendou o afastamento concedido ao requerente pelo Procurador-Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF nº 
63/2015, para participar, como palestrante, das Jornadas Científicas USP/UFPR/FDUL, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, no 
período de 2 a 4 de fevereiro de 2015. 26) CSMPF n° 1.00.001.000007/2015-51. Interessado(a): Corregedoria do Ministério Público Federal. Assunto: 
Relatório geral da correição ordinária na Procuradoria Regional da República da 3ª Região e nas PRMs vinculadas, no período de 4 a 6 de junho de 2014. 
Relator(a): Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 100 e nos termos do 
voto do Relator, tomou ciência do relatório e determinou o arquivamento dos autos. 27) CSMPF n° 1.00.001.000008/2015-03. Interessado(a): 
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Corregedoria do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório geral da correição ordinária na Procuradoria da República na Paraíba e nas PRMs 
vinculadas, no período de 7 a 11 de abril de 2014. Relator(a): Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com 
fundamento na Resolução CSMPF nº 100 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do relatório e determinou o arquivamento dos autos. 28) 
CSMPF n° 1.00.001.000009/2015-40. Interessado(a): Corregedoria do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório geral da correição ordinária na 
Procuradoria da República no Rio de Janeiro e nas PRMs vinculadas, no período de 5 a 16 de maio de 2014. Relator(a): Conselheira Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 100 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do 
relatório e determinou o arquivamento dos autos. 29) CSMPF n° 1.00.001.0000010/2015-74. Interessado(a): Dr. Marcelo Antônio Ceará Serra Azul. 
Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 
204, I da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto da Relatora, opinou favoravelmente ao afastamento do requerente 
para participar do curso de aperfeiçoamento “Combate ao Crime Organizado”, na International Experince em parceria com a Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, em Roma, Itália, no período de 4 a 15 de maio de 2015. 30) CSMPF n° 1.00.001.000251/2014-32. Interessado(a): Procuradoria da 
República no Paraná. Assunto: Indicação. Relator(a): Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos 
termos do voto da Relatora, opinou favoravelmente à indicação das Procuradoras da República Mônica Dorotéa Bora e Elena Urbanavicius Marques para 
representarem, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, o Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário do Paraná. 31) CSMPF n° 
1.00.001.000019/2015-85. Interessado(a): Ministério Público Federal. Assunto: Promoção ao cargo de Subprocurador-Geral da República. Questão de 
ordem acerca do direito subjetivo do Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho à promoção, por merecimento, ao cargo de Subprocurador-Geral 
da República, por ter figurado três vezes consecutivas em lista tríplice, mas não ter sido promovido devido a empate com outro candidato e existência, 
na ocasião, de apenas uma vaga. O Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros relatou que na última promoção por merecimento, houve empate entre 
o Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho e o Dr. Humberto Jacques de Medeiros (promovido). À época, o que se discutiu foi que, em razão do 
ingresso do Dr. Vilhena por três vezes consecutivas na lista de antiguidade, a próxima vaga por merecimento seria preenchida por ele. Defendeu a 
composição de lista tríplice, porque os demais membros que integrarem a lista terão a possibilidade de criar a expectativa de direito de integrar a lista 
três vezes consecutivas ou cinco alternadas e que, no seu entendimento, não se deve promover o Procurador Regional da República compulsoriamente, 
mas que ele compõe automaticamente a lista. A Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira manifestou-se pela promoção compulsória do Dr. 
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena, tendo em vista que na última votação ele adquiriu direito de ser promovido, obrigatoriamente, quando surgir a vaga. 
Alegou que não é possível permitir que uma situação anômala gere outras situações anômalas, até porque a formação de uma lista pode trazer vantagem 
para alguns e prejuízo para outros, como aqueles que estão em situação de terem sido votados e não virem a ser votados nessa nova lista e perderem uma 
posição e que essa situação resultaria em um Procurador promovido ingressando quatro vezes na mesma lista, porque se ela for formada ele tem que 
integrá-la. O que gerou o direito à promoção do Dr. Carlos Vilhena foi a lista anterior, que permitiu que dois Procuradores votados três vezes consecutivas, 
pudessem ser promovidos ao cargo de Subprocurador-Geral da República. Concluiu que, mais uma vez, o Conselho estaria numa situação de 
excepcionalidade, gerando um múnus também para o Procurador-Geral da República, uma vez que o Conselho estaria limitado a votar em dois nomes e 
não em três como lhe faculta a lei, e o PGR teria que, forçosamente, promover o membro. O Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira defendeu a 
composição de nova lista tríplice, declarando desde já o seu voto no Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena. Relatou que na sessão anterior posicionou-
se pela formação da lista tríplice, porque poderia surgir um fato que impedisse a promoção do colega e que a situação não é tão simples, quando há esse 
empate tem que ter um critério de desempate e que foi adotado um pelo Procurador-Geral da República, não houve nenhum questionamento. Não há 
nenhuma razão para os colegas, pelo menos os que estavam na sessão passada, não votarem no Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena, que tem todo o 
merecimento para figurar na cabeça da lista, mas a lista tem que ser formada. O Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia também se posicionou pela composição 
de lista tríplice, declarando o seu voto ao Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena, nos seguintes termos: “Acompanhei a sessão de promoção inteiramente 
pela internet e prestei muita atenção no episódio em questão, que gerou uma lista tríplice com dois nomes figurando pela terceira vez consecutiva. Na 
ocasião, Vossa Excelência, monocraticamente, resolveu a questão de ordem promovendo o candidato que figurou com mais número de votos em primeiro 
escrutínio. Haveria talvez outro critério, o da antiguidade. O fato é que criou-se uma situação atípica cujos desdobramentos ora estamos a enfrentar. Antes 
demais nada, nos termos do regramento jurídico existente, não vejo como possível a promoção de alguém por merecimento sem a composição de uma 
lista tríplice, é necessário, porque figurar na lista tríplice por si só é uma vantagem, ainda que não venha a ser promovido, tradicionalmente o segundo ou 
terceiro colocado não é promovido, salvo se tiver pela terceira vez consecutiva ou quinta alternada na lista. No entanto, há um interesse jurídico em 
figurar justamento por conta dessa outra possibilidade de promoção. Então, criou-se um imbróglio e temos que resolvê-lo da melhor maneira e acho que 
temos que fazê-lo numa espécie de acordo de cavalheiros, votando excepcionalmente nesse momento. Acho que há um compromisso em votar no Dr. 
Vilhena. E eu próprio que na sessão passada levantei uma questão de ordem sustentando que a promoção por merecimento só pode recair no primeiro 
quinto original da lista, no qual não se encontra o Dr. Vilhena, também defendi que o entendimento deve vigorar para casos futuros, porém, temos um 
caso passado, uma situação a ser resolvida, então, excepciono esse entendimento no caso concreto justamente porque se retrata a uma situação passada. 
É por coerência pessoal minha, seguirei votando naquele sentido. Então, proponho que nós deliberemos agora o primeiro nome da lista, o Dr. Vilhena, e 
depois os conselheiros votam em mais dois nomes.” A Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge concordou com a tese da promoção compulsória do Dr. 
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena, partindo da premissa que o direito regula fatos, o fato existente é que ele figurou por três vezes na lista para promoção 
por merecimento e a lei o titula com o direito de ser promovido a uma vaga de Subprocurador-Geral da República, que surgiu recentemente. A solução 
já está dada pela lei, vez que ele cumpriu todos os requisitos exigidos. O direito incide instantaneamente, titulando-o e tornando obrigatória a promoção. 
Por isso, entendeu desnecessária a formação de nova lista tríplice. O Conselheiro José Flaubert Machado Araújo pediu vênia aos colegas para expressar 
seu entendimento de forma diferente, defendendo a composição de nova lista tríplice. Esclareceu que desde cedo aprendeu a não interpretar uma norma 
de um sistema isoladamente. A LC nº 75/93 prevê que quem entrar três vezes numa lista será promovido obrigatoriamente, mas dois entraram e a própria 
lei também diz que tem que haver um desempate. Não há como adaptar uma norma jurídica, se há um empate a consequência jurídica é a exclusão, para 
a questão poder ficar definida. Aqui se está tentando fazer uma combinação de preceitos, é a mesma questão que o Conselho enfrentou por insistência de 
um colega. A LC nº 75/93 prevê no art. 270: “quem for Procurador da República na data da Constituição fica transformado em Procurador Regional da 
República”. Porém, essa disposição está incompleta, porque o artigo seguinte cria 74 cargos de Procurador Regional da República para ser preenchido 
por merecimento e antiguidade. Portanto, o artigo anterior não se refere a todos e sim apenas ao saldo depois da promoção dos 74 cargos criados no artigo 
seguinte. É a mesma situação aqui, quem entra na lista garante a promoção, no caso de empate a própria lei prevê que tem que haver desempate, e 
desempate significa ficar um e excluir o outro, e que não consegue ter outro entendimento, com todo respeito pelas opiniões contrárias. Dada essa 
situação, não há como deixar de se fazer uma nova eleição, a não ser que se faça adaptação interpretativa. O Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 
defendeu a declaração da promoção do Dr. Vilhena, conforme a LC nº 75/93, sem formação de lista e com efeitos retroativos à data de surgimento da 
vaga, por entender que ele só não foi promovido na ocasião anterior, porque não existia vaga, apareceu a vaga ele é obrigatoriamente promovido. O 
Conselheiro Antônio Augusto de Brandão Aras votou pela composição de lista tríplice, declarando desde já o seu voto no Dr. Carlos Alberto Carvalho 
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de Vilhena, em respeito à soberania do colegiado que compôs a lista tríplice na qual ele figurou por três vezes e para evitar questionamentos tardios, 
inclusive na via judicial. O Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrade declarou que “a situação que nós temos é a de dois Procuradores, 
simultaneamente, fazerem parte da lista três vezes. Me parece que os dois adquiriram o direito à promoção, optou-se por um critério de desempate e se 
promoveu um. Não participei da sessão, mas tenho certeza de que se houvessem duas vagas os dois seriam promovidos. Logo, a promoção do segundo 
que não foi promovido se coloca compulsória aguardando apenas a existência da vaga. Temos situação levantada pelo Corregedor de que se fizéssemos 
votação agora poderiam ocorrer duas situações inusitadas: a de promover um colega que entrou pela quarta vez na lista ou então uma lista ser formada 
sem que esse colega entrasse. A alternativa mais lógica e razoável, dentro do sistema da Constituição e da nossa Lei Complementar, é a de aberta a vaga 
se faz compulsoriamente a promoção e o ato se faria com efeitos a partir daquele momento. Assim, no momento que se declarou aberta a vaga, no mesmo 
diário oficial já poderia se fazer a promoção do colega que ficou em segundo lugar e compôs a lista pela terceira vez.” A Conselheira Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho se posicionou pela composição da lista tríplice, já manifestando seu voto ao Dr. Vilhena. Por fim, o Presidente Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros ressaltou sua posição pela composição da lista, com três nomes e não dois, como tinha declarado anteriormente, mas já manifestando seu voto no 
Dr. Vilhena. Explicou que fez isso para para evitar algumas discussões, uma séria, que ainda não lhe havia ocorrido, mas que o Conselheiro Flaubert 
suscitou, é a de que se dois colegas entraram em lista três vezes consecutivas e há um desempate e que o critério usado para esse desempate foi o de 
devolver ao Procurador-Geral a escolha. Um dos efeitos possíveis seria zerar essa lista, pois ele teve aquela oportunidade e nela não compôs. No sentido 
de evitar maiores problemas na composição da lista, além de declarar meu primeiro voto ao colega Vilhena, adianto que, compondo a lista, eu o 
promoverei, sem me comprometer com a tese, mas entendendo que é a melhor maneira de gerar menos questionamentos futuros. Decisão: O Conselho, 
por maioria, deliberou pela formação de lista tríplice para a promoção, por merecimento, ao cargo de Subprocurador-Geral da República, na vaga 
decorrente da renúncia da Dra. Fátima Aparecida de Souza Borghi (Portaria PGR/MPF nº 53/2015). Vencidos os Conselheiros Oswaldo José Barbosa 
Silva, José Bonifácio Borges de Andrada, Raquel Elias Ferreira Dodge e Deborah Macedo Duprat de Brito Pereira, que votaram pela promoção 
compulsória do Procurador Regional da República Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho e consequente desnecessidade de composição de lista 
tríplice. Concorreram os Procuradores Regionais da República elencados no primeiro quinto da lista de antiguidade, na forma prevista no art. 200, § 1º 
da LC nº 75/93, tomando-se como referência a lista de antiguidade em 31.12.2013, excluindo-se os membros aposentados, exonerados e que recusaram. 
1ª vaga – merecimento – decorrente da renúncia à promoção da Procuradora Regional da República Fátima Aparecida de Souza Borges, conforme Portaria 
PGR/MPF nº 53, de 22 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 47, de 23 subsequente. Resultado: Dr. Carlos Alberto 
Carvalho de Vilhena Coelho – 8 votos; Dr. Antônio Carlos Alpino Bigonha – 6 votos; Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen – 6 votos; Dr. Ronaldo 
Meira de Vasconcellos Albo – 3 votos; Dra. Eliana Peres Torelly de Carvalho – 3 votos; Dra. Solange Mendes de Souza – 1 voto; Dr. Luiz Augusto 
Santos Lima – 1 voto; Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva – 1 voto; Dr. Alexandre Camanho de Assis – 1 voto. Lista tríplice: Dr. Carlos Alberto Carvalho 
de Vilhena Coelho – 8 votos, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen – 6 votos e Dr. Antônio Carlos Alpino Bigonha – 6 votos. O Procurador-Geral da 
República informou que promoverá o Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. 2ª vaga – antiguidade – decorrente da aposentadoria do Dr. 
Washington Bolivar de Brito Júnior, conforme Portaria PGR/MPF nº 61, de 23 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 
57, de 26 subsequente. Foi indicado o Procurador Regional da República Marcelo Antônio Moscogliato. Declarações de voto dos Senhores Conselheiros: 
Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia – Como já adiantei, em face das peculiaridades da situação e de estarmos tratando de caso pretérito relativo ao primeiro 
voto, apesar de ter suscitado uma questão de ordem defendendo a observância apenas do quinto original, que foi vencida e superada pelo Conselho, por 
uma questão de coerência pessoal, em princípio, pode ser que mais adiante reformule por achar que não faz mais sentido, vou me ater ao primeiro quinto 
original, exceção feita como disse pelas razões apontadas com relação ao primeiro nome, o do Dr. Vilhena. Então, o segundo e o terceiro nome, virão do 
primeiro quinto original. O meu segundo nome é o da Procuradora Regional da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Tenho em mãos o currículo 
dela. Se pudesse resumir, diria que é um currículo que impressiona, é um currículo muito denso de alguém que se dedica de corpo e alma ao MPF desde 
que ingressou na carreira, isso está refletido nas anotações da Corregedoria do MPF. Como disse, uma densa atuação institucional, integrando diversos 
grupos de trabalho, de uma maneira bastante efetiva, foi professora colaboradora da Escola Superior do MPU, membro suplente da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, exerce atualmente a relevantíssima função de Conselheira do CNJ, representando o Ministério Público da União, foi Procuradora-
Chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, foi representante do MPF no Conselho de Entorpecentes do estado de São Paulo, foi membro 
do Conselho Penitenciário do estado de São Paulo, teve uma atuação bastante densa na área criminal do MPF. Na parte acadêmica, merece ser lembrada 
por sua formação primorosa, é mestre em Direito de Estado pela PUC/SP, com defesa da dissertação “Ministério Público e políticas públicas para 
concretização da ordem constitucional e social”, doutora em direito pela Universidade de São Paulo com a defesa da tese “Construção da igualdade e o 
Sistema de Justiça no Brasil – Alguns caminhos e possibilidades”. A dedicação da colega Luiza Cristina ao Ministério Público Federal, se reflete inclusive 
nos seus títulos acadêmicos, sua dissertação e sua tese se debruçam sobre questões relativas à atuação do Ministério Público Federal. Meu último voto é 
para a Procuradora Regional da República Solange Mendes de Souza, da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, que tem uma atuação densa 
na área processual, envolvendo atuação junto ao TRF da 4ª Região, e exerceu também uma significativa atuação junto à Corregedoria do MPF, com 
diversas designações para compor comissões de correições, presidindo comissões de inquérito, auxiliando, enfim, prestando serviço à Corregedoria de 
maneira extensiva, sem prejuízo de suas funções junto à PRR 4ª Região. Ela já substituiu Subprocurador-Geral da República, em Brasília, junto ao STJ. 
Então, Senhor Presidente, indico como terceiro nome o da Dra. Solange. Gostaria de acrescentar que existem, mesmo nesse reduzido rol de membros 
sobre os quais me debrucei, diversos outros nomes que vou destacar, dentre eles o do Dr. Marcelo Antônio Moscogliato, que tem também um atuação 
muito envolvente, muito atuante no âmbito do Ministério Público. Vejo que, apesar de não integrar a minha lista, ele é o primeiro nome para a promoção 
por antiguidade que faremos em seguida, então deverá ser promovido, e essa promoção dele, que Vossa Excelência proclamará, se o nome não for 
rejeitado pelo colegiado, tomo como tendo um sabor de por merecimento. Entre outros nomes valorosos, temos os colegas Rogério Navarro, Maria 
Soares, Andrea Henriques Szilard e Antônio Bigonha, mas, como temos que escolher três, essa é a lista que proponho, destacando ainda com relação ao 
colega Vilhena não só o que já foi dito, mas que ele tem uma atuação atualmente muito destacada na 7ª Câmara e tenho uma grande honra de conviver 
com ele nos trabalhos realizados por essa Câmara, a Sua Excelência atua de maneira bastante primorosa, lá e nas demais e atividades que exerceu. 
Conselho Oswaldo José Barbosa Silva – Senhor Presidente, considero o quinto mais antigo, observado as renúncias, portanto, o espectro do quinto, que 
foi a tese vencedora na última sessão, é maior. Meu primeiro voto é para o colega Carlos Alberto Carvalho Vilhena Coelho, em respeito ao fato de eu já 
o considerar promovido ope legis. Todos sabem que tenho um sistema de pontuação, um voto muito extenso que explica como é construído esse sistema 
de votação para aferir o merecimento, coloco inclusive na rede membros, contei com a ajuda de vários colegas para aprimoramento. Esse critério consta 
do meu voto vista no projeto de resolução que regulamentará as promoções por merecimento, cujo relator é o Conselheiro Augusto Aras. Normalmente, 
com base nisso, sendo um voto escrito que é juntado, tenho votado mais rapidamente, mas hoje vou me permitir dizer que o Dr. Vilhena, segundo a minha 
tabela, que é feita com base nas informações da Corregedoria, mas também nas informações dos próprios colegas sobre a fé de seu ofício, porque nem 
sempre todas as atuações dos colegas estão registradas na Corregedoria, o que aliás a Corregedoria está providenciando, a produtividade do Dr. Vilhena 
foi 100%, ele foi três vezes coordenador de núcleo na PRR, uma vez membro suplente ou titular em uma Câmara de Coordenação, três vezes representante 
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de Câmara de Coordenação e Revisão, uma vez Corregedor Regional, duas vezes Corregedor auxiliar, por doze vezes foi membro de comissão de 
sindicância, inquérito ou processo administrativo, cinco vezes foi integrante de grupos de trabalho vinculados às Câmaras de Coordenação e Revisão ou 
à PFDC, por uma vez foi coordenador de estágio, por seis vezes foi representante titular ou suplente do MPF em outro órgão, conselho, comissões 
externas com designação do PGR ou do Procurador-Chefe, tais quais CNMP, CNJ, CADE, IBAMA, Conselhos Penitenciários, foi integrante, por duas 
vezes, de comissões eleitorais internas, participou, por uma vez, como coordenador ou professor ou palestrante ou pesquisador, em cursos da ESMPU, 
inclusive de ingresso e vitaliciamento, participou, por duas vezes, de comissões internas de trabalhos, uma representação externa e ele conta com dois 
cursos de especialização e um curso de aperfeiçoamento reconhecido, totalizando 317 pontos. Isso só no período em que ele foi Procurador Regional, 
porque como Procurador da República não considero, já que essas atuações contam para a promoção para o patamar subsequente da carreira. O segundo 
voto é para a Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, que é a campeã e mantendo a pontuação de 356 pontos, por também ter, vou me furtar a ler toda essa 
pontuação, desempenhado essas funções relevantes dentro da carreia. E o meu terceiro voto é para a colega Eliana Peres Torelly de Carvalho, que também 
exerceu diversas funções relevantes na carreira e pontua 226 pontos. Corregedor-Geral do MPF Hindemburgo Chateaubriand – Presidente, gostaria de 
informar, aproveitando o ensejo do voto do Conselheiro Oswaldo, que a Administração, juntamente com a Corregedoria, está desenvolvendo um projeto 
de assento funcional, de conhecimento do Procurador-Geral, que foi discutido no Comitê de Gestão Estratégica e já está numa fase bem avançada em 
que será disciplinado todas as informações da vida funcional de todos os Procuradores e a ideia é que tenhamos, num futuro próximo, sistema da Casa 
que forneça informações de toda a vida funcional e de quaisquer atos e funções das quais tenha participado o Procurador da República, para que possa 
ser utilizado por órgãos superiores. Essa classificação é do Dr. Oswaldo, mas a informação, os dados, os fatos, estarão em um sistema acessível a todo 
mundo, com obrigação de que a cada ato seja feita a devida publicação pelos órgãos competentes. Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras – 
Senhor Presidente, Senhoras Conselheiras e Senhores Conselheiros, ratifico o primeiro voto no Dr. Vilhena, por todas as informações prestadas pela 
Corregedoria e pelos votos que me antecederam, que revelam o mérito de Sua Excelência. Ouvi atentamente os justos e merecidos elogios aos colegas, 
um que será promovido creio em pouco, a outra que muita honra essa Instituição no CNJ, porém, como penso que temos muito trabalho agora, me reservo 
para votar no futuro na Dra. Luiza Cristina, por todos os méritos aqui relacionados. A falta de um colega na Casa, hoje repercutiria sobremaneira nos 
nossos trabalhos, por isso apenas faço esse adendo louvando não só os colegas aqui mencionados, mas dando aquela explicação à classe, porque a colega 
merece e terá meu voto oportunamente. Mas, o meu segundo voto, Excelência, no âmbito dessa preocupação minha de que a Casa não fique desfalcada 
contemporaneamente, é para o Dr. Ronaldo Albo. Ele é aquele colega que nunca falta, é aquele colega que nunca recusa uma tarefa. É um colega que 
enfrentou as operações mais complexas em todo o país, de maneira que o colega entrou, inclusive, na lista de merecimento na última sessão e me valho 
de todos aqueles fundamentos acolhidos não só por mim, mas fornecidos pela Corregedoria e por todos os colegas, para indicar como segundo nome o 
colega Ronaldo Albo. O meu terceiro nome é para o Dr. Antônio Carlos Bigonha, e o faço não só porque Sua Excelência está só a três ou quatro lugares 
da antiguidade, mas porque tem serviços relevantes, serviços esses que foram reconhecidos pela classe por duas oportunidades, quando foi eleito e 
reeleito, e, salvo engano, candidato único à ANPR a merecer a legitimidade da Instituição, ao que toca a sua representatividade. Também faço minhas as 
informações fornecidas pelo Corregedor, para apontar como terceiro voto, nessa oportunidade, ao Dr. Antônio Carlos Bigonha. Conselheiro José 
Bonifácio Borges de Andrada – Senhor Presidente, o meu segundo voto é para a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, pelas razões já elencadas aqui 
pelos Conselheiros que me antecederam e às quais me reporto. Seria redundante e iria sobrecarregar o Conselho aduzir mais argumentos do que os já 
aduzidos em favor da Dra. Luiza. Meu terceiro voto, acompanhando o Conselheiro Aras, é para o Procurador Regional da República Antônio Carlos 
Bigonha, pelos motivos que ele já declinou e aos quais peço vênia aos colegas para aderir. E o meu primeiro voto é para o Dr. Carlos Vilhena, que por 
mim já deveria ter sido promovido ex officio, mas, independentemente disso, ele tem uma relevante folha de serviço prestada à Casa. Foi meu colega e 
companheiro de Câmara, é um Procurador notoriamente dedicado e interessado. Uma dedicação que chama a atenção e também pelo mérito e em 
consideração ao próprio Conselho, que já o colocou três vezes na lista, isso também pesa no currículo, se não é ope legis, se não é ex officio, se não é por 
força de lei, quando ele será, se entrar na lista, penso que o único Procurador da história que figurou quatro vezes na lista, o que é justo, merecedor e pesa 
para compor a lista. Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge – Senhor Procurador-Geral, Senhores Conselheiros, é claro que reiterarei o voto no colega 
Carlos Vilhena, com quem tive a honra de recentemente trabalhar na 2ª Câmara, no mandato que se encerrou há pouco tempo, onde pude perceber 
novamente a dedicação dele a nossa Instituição, a seriedade com que desenvolver o seu trabalho, a preocupação em bem fundamentar a sua atuação, 
buscando uma prestação jurisdicional bastante inteligente e focada em resultados. Reitero, portanto, o voto no Dr. Vilhena, com a fundamentação também 
dos que já me antecederam. Os votos seguintes são, para mim, um pouco de difícil discernimento. Confesso que tenho uma tendência enorme de votar 
no colega Marcelo Antônio Moscogliato, em quem reconheço muitos méritos por sua atuação institucional, bastante focada em resultados, com uma 
atuação muito inteligente, uma especialização árdua na matéria que é afeta ao Ministério Público Federal. Destacou-se muitíssimo numa atuação perante 
a 2ª Câmara, em auxílio aos nossos trabalhos, compondo grupos de trabalho de uma forma decisiva para o bom encaminhamento da nossa atuação 
institucional. Mas vejo aqui que ele é o último remanescente do concurso de 1990 que aceita a promoção. Dr. Vilhena é do concurso de 1989, já está 
contemplado na formação dessa lista, o Dr. Marcelo Moscogliato é o único do concurso de 1990 e os demais são do concurso de 1991 e seguintes. Noto 
também, que o Dr. Marcelo não consta como tendo figurado em outra lista de promoção, então, gostaria de mostrar a ele esse reconhecimento, mas 
considerando que ele é o primeiro candidato à promoção por antiguidade, e que nessa assentada teremos uma promoção dessa natureza, vou pedir licença 
a ele para dar o meu segundo voto para a colega Luiza Cristina, que é do concurso de 1991 e que está nesse momento integrando o CNJ, também figurou, 
assim como o Dr. Vilhena, no mesmo período na composição da 2ª Câmara a quem também pertencia. Pude aferir de perto a qualidade de suas 
manifestações institucionais, largamente refletidas em seu currículo pessoal, seja por ter buscado sempre um aperfeiçoamento de formação, voltado para 
melhoria da atuação institucional e também por ter ocupado sucessivamente e permanentemente posições importantes no exercício das suas funções no 
Ministério Público Federal em diversas áreas, na área criminal, da tutela criminal e da chefia administrativa. E meu terceiro voto é para o Dr. Ronaldo 
Albo, em quem votei também na sessão de 21 de março de 2014, a última na qual o Conselho se dedicou a promoções, cujos méritos também tive a 
oportunidade de acompanhar de perto, ao privar com ele a lotação na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, onde ele tem uma atuação 
destacada como membro e onde desempenhou com muito êxito a chefia da instituição, encaminhando a atuação institucional para a área fim, 
principalmente resolvendo questões absolutamente importantes relacionadas à prevenção da prescrição em matéria criminal, encaminhando soluções que 
impulsionaram a celeridade de diversas ações institucionais a cargo do MPF no âmbito da juridição da 1ª Região, que integra quatorze estados da 
Federação e só isso evidencia o impacto criativo da atuação dele nessa área. Esses são os meus três votos. Conselheiro José Flaubert Machado Araújo – 
Presidente, Senhores Conselheiros, Excelentíssima assistência, entendo que todos os colegas que estão na faixa de admissibilidade legal, ou seja, que 
concorrem à promoção ostentam mérito, salvo provem o contrário, para receber o meu voto. Nessa linha de argumentação, voto nos colegas Antônio 
Carlos Alpino Bigonha, Luiz Augusto Santos Lima e Alexandre Camanho de Assis. Conselheira Deborah Duprat de Britto Pereira – Senhor Presidente, 
estamos aqui formando uma lista com três nomes de livre escolha de cada Conselheiro, só quero assinalar esse ponto porque mais uma vez fico muito 
preocupada com o episódio ocorrido com o Dr. Vilhena. De antemão, tendo por certo que ele será promovido por merecimento e, talvez, para marcar 
ainda mais a minha preocupação com o que pode ocorrer no futuro, não votarei no Dr. Vilhena. Pensei muito nessa promoção, tinha quase que certeza 
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que não formaríamos lista tríplice, mas, se formássemos, confesso que, logo após a última promoção, recebemos um ofício de Vossa Excelência 
convidando todos os Subprocuradores-Gerais para manifestarem interesse nas Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, porém, fiquei impressionada 
com a falta de interesse dos Subprocuradores-Gerais com a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, tanto que é a única que tem um Procurador Regional. 
Não posso ser condenada a ser eternamente coordenadora e membro da 6ª Câmara. O Dr. Luciano, que é outro Subprocurador, é também Procurador 
Federal dos Direitos do Cidadão adjunto, muito provavelmente será o próximo PFDC. Então, imaginei que formaria uma lista com pessoas habilitadas a 
todas as Câmaras, mas com um carinho especial pela temática da 6ª Câmara. Vou declinar os três nomes que pensei muito detidamente, o primeiro é o 
da Dra. Luiza Cristina, por todas as razões apresentadas como uma pessoa vocacionada pela temática de direitos humanos, tanto internamente quanto na 
sua formação acadêmica, estando habilitada a compor qualquer Câmara e a despeito de não ter muita intimidade com a temática da 6ª Câmara, acho que 
ela imediatamente se capacitaria para isso e não teria a menor dificuldade. Meu segundo voto é para o colega Paulo Thadeu Gomes da Silva, de São 
Paulo, um Procurador que desde a origem trabalhou com essa temática de 6ª Câmara, indo para um local de dificílimo provimento que era Dourados, 
enfrentando resistências políticas absurdas e, no âmbito da Regional, concordo com o colega Oswaldo, de que temos que observar os critérios a partir do 
exercício na Regional, pois antes disso já foi examinado. O Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva passou por várias áreas, como a eleitoral, compôs núcleos 
e grupos de trabalho no âmbito da PFDC e da 6ª Câmara. E meu terceiro nome é o da Dra. Eliana Torelly, também por razões que sobram. Ela tem 
atuação em grupos de trabalho da 6ª e da 4ª Câmaras, da PFDC, foi nossa representante no CONAMA e agora é nossa representante no Conselho de 
acesso ao patrimônio genético. Além disso, é Procuradora-Chefe substituta da Procuradoria Regional da 1ª Região, já foi coordenadora do núcleo de 
tutela coletiva da 1ª Região e, portanto, será meu terceiro nome. Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira – Meu primeiro voto é para o Dr. Vilhena, 
não preciso mais dizer as razões que já foram ditas. O meu segundo, para o Dr. Bigonha, e o terceiro para a Dra. Eliana Torelly. Conselheira Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho – Meu primeiro voto é para o colega Vilhena, o segundo é para o colega Ronaldo Albo e o terceiro voto, repetindo o que já declarei 
em outra ocasião, para o colega Bigonha. Gostaria de remarcar o merecimento da Dra. Luiza Cristina, em quem deixo de votar pela mesma razão 
explicitada pelo Conselheiro Aras e também no Dr. Marcelo Moscogliato, pela mesma razão expressa pela Conselheira Raquel. Presidente Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros - Como já declinado, meu primeiro voto é para o colega Vilhena. Observo aqui que dois colegas merecedores de integrarem o final 
da carreira e que já receberam a fundamentação pelos votos que me antecederam, aos quais vou aderir e incorporar a fundamentação, possuem, cada uma 
deles, 5 votos. Para permitir a formação da lista e porque são aptos e absolutamente merecedores de integrar o final da carreira, voto na colega Luiza 
Cristina e no colega Bigonha. 32) CSMPF n° 1.00.001.000005/2014-81. Interessado(a): Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros. Assunto: Embargos de declaração da decisão do CSMPF na 6ª Sessão Ordinária (5.8.2014). Designações para os diferentes ofícios do Ministério 
Público Federal – Portaria PGR/MPF nº 825/2013. Relator(a): Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada. Questão de ordem acerca do impedimento 
do Procurador-Geral da República (embargante) no julgamento dos embargos de declaração da decisão do CSMPF na 6ª Sessão Ordinária (5.8.2014). 
Designações de membros do Ministério Público Federal para atuarem em auxílio ou colaboração no Gabinete do PGR – Portaria PGR/MPF nº 825/2013. 
Decisão: O Conselho, à unanimidade, não reconheceu o impedimento do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros no julgamento 
dos embargos de declaração da decisão do CSMPF na 6ª Sessão Ordinária (5.8.2014), que tratou das designações de membros do Ministério Público 
Federal para atuarem em auxílio ou colaboração em seu gabinete – Portaria PGR/MPF nº 825/2013. Absteve-se de votar o Presidente Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros. Mérito: Decisão: Após o voto do Relator, pelo acolhimento dos embargos, dando-lhes efeitos infringentes: a) reconhecendo que a 
decisão foi além do pedido, portanto, não caberia declarar a nulidade da Portaria 825/2013; b) julgando prejudicado o pedido de reconhecimento da 
validade da Portaria 825/2013, tendo em vista que a decisão anterior do Conselho Superior foi pela manutenção das designações até seja editada 
normatização por este Conselho; c) reconhecendo que houve equivoco ao citar as portarias 945, 946 e 947 por se tratar de funções eleitorais de 
competência exclusiva do Procurador-Geral da República; e d) dando provimento parcial para estabelecer que as designações de Membros do MP Federal 
para auxílio, colaboração e assessoramento do Procurador-Geral da República se faça ouvido o parecer do Conselho nos termos do art. 57, XII, da LC/75, 
quando exonerarem inteiramente o designado de suas funções originais. Pediram vista, antecipadamente, os Conselheiros Eitel Santiago de Brito Pereira 
e Raquel Elias Ferreira Dodge. Anteciparam o voto, os Conselheiros Mario Luiz Bonsaglia, Oswaldo José Barbosa Silva, José Flaubert Machado Araújo, 
Deborah M. Duprat de Britto Pereira e Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para acompanhar o Relator, divergindo apenas no que se refere à decisão de 
5.8.2014 ter ido além do pedido. E a Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho que divergiu, apenas, quanto à necessidade de oitiva do Conselho nas 
designações do Procurador-Geral da República. Aguarda o Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. 33) CSMPF n° 1.00.001.000018/2015-31. 
Interessado(a): Associação Nacional dos Procuradores da República. Assunto: Afastamento. Relator(a): Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto 
Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no artigo 204, II da LC 75/93 e na Resolução CSMPF nº 50, opinou favoravelmente ao 
afastamento, nos dias 30 e 31 de março de 2015, dos membros do Ministério Público Federal integrantes da Associação Nacional dos Procuradores da 
República – ANPR, inscritos no 3º Encontro Internacional dos Procuradores da República – “Ministério Público Espanhol e Brasileiro: o combate à 
corrupção” –, a ser realizado na Espanha, no período de 28.3.2015 a 5.4.2015. 34) CSMPF n° 1.00.001.000051/2014-70. Interessado(a): Corregedoria 
do Ministério Público Federal. Assunto: Acompanhamento do estágio probatório dos Procuradores da República que entraram em exercício no mês de 
fevereiro de 2013, com vitaliciedade prevista para o mês de fevereiro de 2015. Relatório Final. Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. 
Decisão: O Conselho, à unanimidade: a) Acolheu o relatório final de acompanhamento do estágio probatório elaborado pelo Senhor Corregedor-Geral 
do Ministério Público Federal, referente aos Procuradores da República cujos vitaliciamentos estão previstos para o período compreendido entre os dias 
18 de fevereiro e 3 de março de 2015, ressalvando que o vitaliciamento apenas se aperfeiçoará nas respectivas datas indicadas no Relatório Final, em 
caso de ausência de conduta funcional que impeça a produção dos efeitos jurídicos da presente proposição, na forma da lei: Aécio Mares Tarouco, Aldirla 
Pereira de Albuquerque, Alexandre Jabur, Bianca Britto de Araújo, Bruna Menezes Gomes da Silva, Bruna Pfaffenzeller, Bruno de Almeida Ferraz, 
Carlos Alberto dos Rios Júnior, Carlos Eduardo Raddatz Cruz, Carollina Rachel Costa Ferreira Tavares, Cinara Bueno Santos Pricladnitzky, Daniel de 
Jesus Sousa Santos, Davi Marcucci Pracucho, Elton Luiz Freitas Moreira, Emanuel de Melo Ferreira, Felipe Valente Siman, Filipe Albernaz Pires, Flávia 
Cristina Tavares Torres, Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo, Galtienio da Cruz Paulino, Guilherme Garcia Virgílio, Hebert Reis Mesquita, Helen 
Ribeiro Abreu, Henrique Felber Heck, Henrique Hahn Martins de Menezes, José Rubens Plates, Juliana de Azevedo Santa Rosa Camara, Leticia Carapeto 
Benrdt, Lucas de Morais Gualtieri, Lucas Horta de Almeida, Luciane Goulart de Olivera, Lúcio Mauro Carloni Fleury Curado, Luís de Camões Lima 
Boaventura, Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes, Manoel Antonio Gonçalves da Silva, Marcela Regis Fonseca, Marcelo Augusto Mezacasa, 
Marcelo Freire Lage, Marcelo Jatobá Lôbo, Marcelo Malheiros Cerqueira, Marília Ribeiro Soares Ramos Ferreira, Michel François Drizul Havrenne, 
Paulo Rubens Carvalho Marques, Paulo Sérgio Ferreira Filho, Pedro Henrique Oliveira Kenne da Silva, Rafael da Silva Rocha, Raphael Luís Pereira 
Bevilaqua, Renan Paes Felix, Ricardo Pael Ardenghi, Ricardo Tadeu Sampaio, Talita De Oliveira, Tatiana Almeida De Andrade Dornelles, Thales 
Fernando Lima, Tiago Misael de Jesus Martins, William Tetsuo Teixeira Iwakiri, dia 18.2.2015; Paulo Henrique Camargos Trazzi, Jorge Luiz Ribeiro 
De Medeiros, dia 20.2.2015; Renata Maia Da Silva, Ricardo Alexandre Souza Lagos, dia 21.2.2015; Ticiana Andrea Sales Nogueira, dia 22.2.2015; 
Henrique Gentil Oliveira, Wesley Miranda Alves, Igor Miranda da Silva, Gustavo Kenner Alcantara, dia 23.2.2015; Analu Paim Cirne, Vitor Hugo 
Caldeira Teodoro, dia 24.2.2015; Camila Bortolotti, dia 25.2.2015; Diogo Castor De Mattos, dia 28.2.2015; Lucas Bertinato Maron, Carolina Augusta 
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Da Rocha Rosado, dia 2.3.2015; e Guilherme Rocha Gopfert, dia 3.3.2015; b) Suspendeu o prazo do vitaliciamento de membros, até a conclusão dos 
procedimentos em que são partes. 35) CSMPF n° 1.00.001.000199/2014-14. Interessado(a): Ministério Público Federal. Assunto: 28ª Concurso para 
provimento de cargos de Procurador da República. Comissão de Concurso (artigo 25 da Resolução CSMPF nº 154). Substituição do Subprocurador-
Geral da República Nicolao Dino de Castro e Costa Neto. Suspeição (art. 71 da Resolução CSMPF nº 154). Relator(a): Conselheira Deborah Macedo 
Duprat de Britto Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou a designação de substituto, na seguinte ordem: Procurador Regional da República 
Walter Claudius Rothenburg; Procurador da República Ronaldo Pinheiro de Queiroz; Procuradora da República Zani Cajueiro Tobias de Souza; 
Procurador Regional da República João Akira Omoto; Procurador Regional da República Sílvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior. 36) CSMPF n° 
1.00.001.000001/2013-11 (CMPF nº 1.00.002.009133/2012-18). A Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge (voto vencedor) suscitou questão de ordem 
acerca da relatoria do processo devolvido pela Corregedoria do MPF com a súmula de acusação. Decisão: O Conselho, à unanimidade, deliberou pela 
redistribuição dos autos, por sucessão, tendo em vista que o mandato do Relator originário se encerrou e que, conforme decisão do colegiado na 2ª Sessão 
Ordinária de 1º.3.2011 (processo CSMPF nº 1.00.001.000019/2010-71), o Relator não será substituído pelo Conselheiro autor do voto vencedor, redator 
da respectiva deliberação, mantendo-se a relatoria com o Conselheiro a quem o processo foi distribuído originalmente. 37) Regulamentação da 
substituição de ofícios. A Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho retomou o questionamento acerca da regulamentação da substituição dos ofícios, 
se ela deverá ser feita regulamentada por resolução que abranja todos os níveis da carreira ou, no caso da substituição no âmbito da Procuradoria-Geral 
da República, diante das peculiaridades, se será objeto de uma resolução específica. Informou que tentou redigir a minuta para apresentar aos demais 
membros do Conselho e seguir com o procedimento de colheita de sugestões, no entanto, sentiu certa dificuldade em elaborar numa única resolução com 
todas as normas necessárias. Salientou que o Presidente havia solicitado que fizesse uma resolução abrangente. O Conselheiro Antônio Augusto Brandão 
de Aras manifestou-se no sentido de que seria melhor ter uma resolução específica para os Subprocurador-Gerais da República e outra para os demais 
níveis da carreira. Ademais, observou que uma das maiores peculiaridades que diferenciam os níveis da carreira é que os Subprocuradores gozam férias 
coletivas e isto é uma distinção determinante em relação à instância ordinária. Sobre o mérito da regulamentação, adiantou que faria um reparo 
significativo em relação ao trabalho elaborado pela comissão, no que se refere às férias e às licenças prêmio gozadas fora dos meses de janeiro e de julho, 
uma vez que a redação originária do anteprojeto determina que, nestes casos, o pessoal do gabinete seja transferido para o substituto. Todavia, manter 
essa redação, ocasionaria dificuldades na substituição, porque muitas vezes os membros tiram férias e licença para trabalhar. Dessa forma, sugeriu que 
se acrescentasse um parágrafo único ao art. 10, para que o Subprocurador-Geral da República substituído possa manter os servidores vinculados ao seu 
ofício. O Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros esclareceu que a votação é somente sobre a questão de ordem, se haveria continência ou não e 
que o projeto distribuído à Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho é uma regulamentação global que acamparia todos os níveis da carreira, que é posterior 
ao Ato Conjunto, que só se refere à questão da Procuradoria-Geral da República. A questão a ser decidida é se deverá haver um ato único que discipline 
a distribuição nos três níveis da carreira, com regras gerais para os três níveis e as regras de especificidade que os acompanham, ou se serão fracionados 
para que haja uma resolução para as Procuradorias da República, uma para as Procuradorias Regionais da República e outra para os Subprocuradores-
Gerais da República. A Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho propôs fazer a minuta do anteprojeto apenas com os dois níveis de carreira e, 
posteriormente, o Conselho examinaria a questão para analisar a possibilidade de juntar em um só texto a proposta. A Conselheira Deborah Macedo 
Duprat de Britto Pereira manifestou-se no sentido de que os Subprocuradores-Gerais não podem integrar essa resolução geral, pela característica 
específica de atuarem perante o Supremo Tribunal Federal, designados pelo Procurador-Geral da República, e perante o Superior Tribunal de Justiça. 
Após discussões, chegou-se a um consenso e o Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros solicitou que a Dra. Ela apresente um anteprojeto 
disciplinando as regras referentes às Procuradorias da República e às Procuradorias Regionais da República e que analisará a possibilidade de 
compatibilizar com a regulamentação no tocante aos Subprocuradores-Gerais da República. Concluiu ser necessário que existam regras gerais comuns 
que abranjam os três estamentos, depois haveria as especificações de cada um. 38) Sessão extraordinária. O Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia indagou 
se o Presidente iria convocar sessão extraordinária, em face da quantidade de feitos incluídos em pauta a serem julgados, bem como o processo que trata 
da regulamentação dos plantões, além de diversas questões a serem deliberadas, como a regulamentação da lei de ofícios. O Presidente Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros comprometeu-se a convocar sessão extraordinária e solicitou que nessas sessões primassem pela objetividade no julgamento. 
Esclareceu que irá aguardar a iniciativa da Conselheira Deborah Duprat sobre a questão do concurso para então, convocar sessão extraordinária. A 
Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge ressaltou a importância em decidir os processos disciplinares. O Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia registrou a 
necessidade de convocação de uma sessão extraordinária específica para tratar do regimento interno do Conselho. A sessão encerrou-se às treze horas e 
trinta e cinco minutos. Eu, Norma Correia Soares, Secretária Executiva, lavrei esta ata, que, após aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 
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##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 195162| 

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2015 
 

Aos 5 de maio de 2015, às 9h20, iniciou-se, no Plenário, a Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal, sob 
a presidência do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros (até o item 19). Presentes os Conselheiros Ela Wiecko Volkmer de 
Castilho, Eitel Santiago de Brito Pereira, Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, José Flaubert Machado Araújo, Moacir Guimarães Morais Filho 
(suplente da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge), José Bonifácio Borges de Andrada, Carlos Frederico Santos (suplente do Conselheiro Antônio 
Augusto Brandão de Aras), Oswaldo José Barbosa Silva e Mario Luiz Bonsaglia. Presentes, também, o Corregedor-Geral do MPF Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz Filho, o Subprocurador-Geral da República Roberto Luís Oppermann Thomé e o Procurador da República Nazareno 
Jorgealém Wolff. 1) Aprovadas as atas da 3ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Extraordinária e da 2ª Sessão Extraordinária, realizadas em 7, 13 e 20 de 
abril de 2015, respectivamente. 2) Comunicações do Senhor Presidente: a) Que recebeu uma proposta de resolução dos Subprocuradores-Gerais da 
República Nicolao Dino Neto, Maria Hilda Marsiaj Pinto, Mônica Nicida Garcia, José Adonis Callou de Araújo Sá, Nívio de Freitas Silva Filho, Denise 
Vinci Túlio e José Elaeres Marques Teixeira, estabelecendo os ofícios no âmbito da Procuradoria-Geral da República, os Núcleos de Atuação Funcional 
e os critérios para organização e distribuição de processos e designação de Subprocuradores-Gerais da República para atuação perante o Superior Tribunal 
de Justiça e que determinou o processamento da proposta e sua distribuição. b) Correições Ordinárias - Que o Corregedor-Geral do MPF Hindemburgo 
Chateaubriand Filho, em cumprimento ao artigo 12 da Resolução CSMPF nº 100, encaminhou o Ofício nº 338/2015/CMPF, informando que foi designada 
a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República em Pernambuco e nas PRMs vinculadas (período de 25 a 29.5.2015). c) Sessão 
eletrônica do Conselho Superior do MPF. Que dentre as suas propostas de alteração do regimento interno do Conselho Superior do MPF, consta a sessão 
eletrônica do colegiado e que o sistema já foi desenvolvido. Solicitou aos Conselheiros que se disponham a comparecer a uma reunião para apresentação 
do sistema, visando sua validação e implementação. Foram deliberados os seguintes processos e demais assuntos em face da urgência: 3) Eleições do 
Conselho Superior do MPF: Interessada: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Assunto: Consulta acerca da aplicabilidade do art. 22 da Resolução 
CSMPF nº 157 aos encontros regionais agendados durante o período de eleição do CSMPF, pelo colégio eleitoral de Subprocuradores-Gerais da 
República. Decisão: O Conselho, por maioria: a) Conheceu como questão de ordem. Vencidos os Conselheiros Moacir Guimarães Morais Filho (suplente 
da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge) e Eitel Santiago de Brito Pereira, que não conheciam consulta e/ou questão de ordem, por não existir uma 
questão principal. b) Deliberou no sentido de que a restrição do artigo 22 da Resolução CSMPF nº 157, não se aplica à eleição pelo colégio de 
Subprocuradores-Gerais da República. Vencidos os Conselheiros Moacir Guimarães Morais Filho (suplente da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge) 
e Eitel Santiago de Brito Pereira, por entenderem que a restrição é ampla e se aplica às eleições pelo colégio de Procuradores e pelo colégio de 
Subprocuradores-Gerais da República a seguindo o critério de antiguidade e rodizio. 4) Convocação de Procurador Regional da República para substituir 
Subprocurador-Geral da República afastado. Resoluções CSMPF nºs 81 e 117. Decisão: O Conselho, por maioria, autorizou o Procurador-Geral da 
República realizar consulta aos Procuradores Regionais da República e designar para substituir Subprocurador-Geral da República, no período de 13 de 
maio a 3 de junho de 2015. Vencido o Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho, por entender que as consultas já realizadas aos Procuradores 
Regionais de República deveriam ser aproveitadas no atual processo. O Membro convocado utilizará a estrutura do gabinete do Subprocurador-Geral da 
República afastado, que será comunicado para a adoção das providências que entender necessárias, quando for o caso. 5) CMPF n° 1.00.002.000166/2014-
64, apresentado em mesa pelo Relator. Assunto: Substituição do Presidente da Comissão de Processo Administrativo. Relator(a): Conselheiro Carlos 
Frederico Santos (suplente do Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras). Decisão: O Conselho, à unanimidade, designou o Subprocurador-Geral 
da República Roberto Luis Oppermann Thomé para, na qualidade de Presidente, compor a Comissão de Processo Administrativo instituída pela Portaria 
PGR/MPF nº 300, de 20 de abril de 2015, publicada no DMPF-e, página 1, de 22 de abril de 2015, em substituição ao Subprocurador-Geral da República 
Moacir Mendes Sousa. Impedido o Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva. Processos apreciados em bloco (itens 6 a 14). 6) CSMPF n° 
1.00.001.000007/2014-70. Interessado(a): Dr. Marcelo Ribeiro de Oliveira. Assunto: Relatório de atividades referente ao 2º semestre do curso de 
Doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Decisão: O 
Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do relatório trimestral das 
atividades desenvolvidas pelo interessado no curso doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 7) CSMPF n° 1.00.001.000064/2014-
59. Interessado(a): Dr. Marcos André Carneiro Silva. Assunto: Relatório trimestral das atividades do curso de mestrado em Direitos Humanos da 
University College London/Inglaterra. Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento 
na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do relatório trimestral das atividades desenvolvidas pelo interessado, referente 
ao período compreendido entre 22 de dezembro de 2014 e 22 de março de 2015 do curso de mestrado em Direitos Humanos, da University College 
London, em Londres, Inglaterra, no período de 22 de setembro de 2014 a 21 de setembro de 2015. 8) CSMPF n° 1.00.001.000230/2014-17. Interessado(a): 
Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul. Assunto: Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Mato Grosso 
do Sul. Homologação da Portaria PR/MS nº 73, de 30.3.2015, que altera a Portaria PR/MS nº 195, de 20.10.2014. Resolução CSMPF nº 104/2010. 
Relator(a): Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF nº 104 e nos termos 
do voto do Relator, homologou a Portaria PR/MS n° 73/2015, que altera a Portaria PR/MS nº 195/2014, da Procuradoria da República em Mato Grosso 
do Sul. 9) CSMPF n° 1.00.001.000051/2015-61. Interessado(a): Dr. Celso Costa Lima Verde Leal. Assunto: Afastamento do país, para participar do 
curso "Combate ao Crime Organizado" da International Experience em parceria com a Università degli Studi Roma Tor Vergata, em Roma/Itália, no 
período de 4 a 15.5 2015. Referendar. Relator(a): Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia. Decisão: O Conselho, à unanimidade, referendou o afastamento 
concedido à requerente pelo Procurador-Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF nº 285/2015, para participar do Curso "Combate ao Crime 
Organizado" da International Experience em parceria com a Università degli Studi Roma Tor Vergata, em Roma, Itália, no período de 4 a 15 de maio de 
2015. 10) CSMPF n° 1.00.001.000056/2015-93. Interessado(a): 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Assunto: Indicação do Procurador da República 
Marco Antônio Delfino de Almeida, para representar o Ministério Público Federal na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio. 
Relator(a): Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente à 
indicação do Procurador da República Marco Antônio Delfino de Almeida para, sem prejuízo das suas demais atribuições, representar o Ministério 
Público Federal, como observador, com a possibilidade de manifestação verbal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio do Ministério 
da Ciência e Tecnologia. 11) CSMPF n° 1.00.001.000057/2015-38. Interessado(a): Dra. Maria Soares Camelo Cordioli. Assunto: Afastamento da 
Procuradora Regional da República Maria Soares Camelo Cordioli para representar a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão na GMO-free Europe 
Conference, em Berlim/Alemanha, período de 6 a 8.5. 2015. Referendar. Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. Decisão: O Conselho, 
à unanimidade, referendou o afastamento concedido à requerente pelo Procurador-Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF nº 320/2015, para 
representar a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão na GMO-free Europe Conference, em Berlim, Alemanha, no período de 6 a 8 de maio de 2015. 12) 
CSMPF n° 1.00.001.000058/2015-82. Interessado(a): Dr. Maurício Gotardo Gerum. Assunto: Afastamento, no período de 8 a 17 de maio, para participar 
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de visita Institucional ao Departamento de Justiça Americana em Washington D.C, Estados Unidos da América, organizada pela Escola da Magistratura 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e coordenada pelo Desembargador Federal Márcio Antônio Rocha, no período de 11 a 15.5. 2015. Referendar. 
Relator(a): Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: O Conselho, à unanimidade, referendou o afastamento concedido ao 
requerente pelo Procurador-Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF nº 303/2015, para participar de visita institucional ao Departamento de 
Justiça Americana, em Washington D.C, Estados Unidos da América, no período de 11 a 15 de maio de 2015. 13) CSMPF n° 1.00.001.000061/2015-04. 
Interessado(a): 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Assunto: Indicação de representante do Ministério Público Federal no Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA. (2º suplente: Dra. Fátima Aparecida de Souza Borghi). Relator(a): Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: 
O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente à indicação da Procuradora Regional da República Fátima Aparecida 
de Souza Borghi para representar o Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, na qualidade de 2ª suplente, em 
substituição a Procuradora da República Ana Cristina Bandeira Lins. 14) CSMPF n° 1.00.001.000062/2015-04. Interessado(a): Dr. Felipe Peixoto Braga 
Netto. Assunto: Afastamento para elaboração da tese de doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional, da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro - PUC/RJ, no período de 18 de maio a 15 de agosto de 2015. Relator(a): Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: O 
Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 204, I, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto do Relatora, 
opinou favoravelmente ao afastamento do requerente para elaboração da tese de doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, no período de 18 de maio a 15 de agosto de 2015. 15) CSMPF n° 1.00.001.000022/2015-07, 
apresentado em mesa pelo Relator. Interessado(a): Ouvidoria-Geral do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório estatístico da Ouvidoria Geral do 
MPF (período de janeiro a março de 2015). Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do 
voto do Relator, tomou ciência do relatório e determinou o arquivamento dos autos. 16) CSMPF n° 1.00.001.000185/2011-58 (CMPF n° 
1.00.002.000090/2009-18). Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. Vista: Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia. Antes de iniciar o 
julgamento, o Conselheiro Carlos Frederico Santos (suplente do Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras) solicitou a palavra para manifestar a 
respeito da deliberação do Colegiado na 2ª Sessão Ordinária, realizada em 3.3.2015 “... desnecessidade de convocação de suplente, no caso de declaração 
de impedimento do titular, quando houver quórum para deliberação, nos termos do artigo 56 da Lei Complementar 75/93...”. Esclareceu que essa decisão 
traz prejuízo ao desenvolvimento dos trabalhos do CSMPF, porque restringe o quorum qualificado para recebimento de processo administrativo e, 
consequentemente, a aplicação, se for o caso, de punição, que exige 6 votos. Se, com um quórum baixo para votação, como o de 6 votos, um Conselheiro 
divergir, resta encerrada a perspectiva de apuração ou, como no caso presente em que, os impedidos não são suscetíveis de substituição, implicando na 
existência de quórum para votação, mas não para punição. Solicitou que o Conselho reflita sobre o tema em destaque e avalie a possibilidade de voltar 
atrás na sua decisão. Após debate, informou que apresentará proposta regulamentando a matéria no regimento interno do CSMPF. Decisão: Em 
prosseguimento às deliberações dos dias 5.3.2013 (2ª Sessão Ordinária), 5.11.2013 (9ª Sessão Ordinária), 4.11.2014 (9ª Ordinária), 3.3.2015 (2ª Sessão 
Ordinária) e 13.4.2015 (1ª Sessão Extraordinária): Na 9ª Sessão Ordinária, em 5.11.2013, após o retorno dos autos da Comissão de Processo 
Administrativo com o cumprimento das diligências deliberadas na 2ª Sessão Ordinária de 5.3.2013, o Conselheiro José Flaubert Machado Araújo, Relator, 
acompanhado das Conselheiras Elizeta Maria de Paiva Ramos e Helenita Caiado De Acioli (antecipou o voto), votou pelo arquivamento dos autos 
(julgando apenas os itens II e V das imputações analisadas pela Comissão de Processo), pediu vista a Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge; Na 9ª 
Sessão Ordinária, em 4.11.2014, a Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge proferiu voto vista: a) preliminarmente, esclarecendo que, na 2ª Sessão 
Ordinária de 5.3.2013, nenhuma das cinco imputações haviam sido julgadas, apenas havia sido deliberado baixar os autos em diligências para melhor 
esclarecimento em relação às imputações II e V, o que não ficou claro no extrato do julgamento, levando o Conselheiro José Flaubert a examinar apenas 
os itens II e V e concluir que as imputações I, III e IV haviam sido arquivadas; b) no mérito, pela prescrição com relação a imputação I, no que foi 
acompanhada pelos Conselheiros Mario Luiz Bonsaglia, Carlos Frederico Santos (suplente do Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras), José 
Bonifácio Borges de Andrada e Deborah M. Duprat de Britto Pereira, e pela procedência das imputações II, III, IV e V, o Conselheiro Relator José 
Flaubert Machado Araújo pediu vista para reexaminar o voto proferido anteriormente. Na 2ª Sessão Ordinária, em 3.3.2015, o Conselheiro Relator José 
Flaubert Machado Araújo, confirmou o arquivamento quanto às imputações II e V e votou pelo arquivamento quanto às imputações I, III e IV. Na 1ª 
Sessão Extraordinária, em13.4.2015, a Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira proferiu voto vista, acompanhando integralmente a Conselheira 
Raquel Elias Ferreira Dogde, pela procedência das imputações III e IV. Antecipou o voto o Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada), para acompanhar o Relator, quanto às imputações II, III, IV e V pelo arquivamento. Nesta assentada, o 
Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia proferiu voto vista, acompanhando a Conselheira Raquel Elias Ferreira Dogde, pela procedência das imputações II, 
III, IV e V. O Conselheiro Carlos Frederico Santos (suplente do Conselheiro Antonio Augusto Brandão de Aras) pediu vista. Aguardam: Quanto à 
imputação I, o Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros; Quanto às imputações III e IV, os Conselheiros Carlos Frederico Santos (suplente do 
Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras) e Rodrigo Janot Monteiro de Barros; Quanto às imputações II e V, o Presidente Rodrigo Janot Monteiro 
de Barros; Presente o indiciado. 17) CMPF n° 1.00.002.000147/2013-57. Relator(a): Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: O Conselho: 
a) por maioria, com fundamento no art. 251, § 2º, III da LC nº 75/93 e nos termos do voto da Relatora, acolheu a súmula de acusação e determinou a 
instauração de processo administrativo disciplinar. Vencido, parcialmente, o Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente da Conselheira 
Raquel Elias Ferreira Dodge), que rejeitava a súmula de acusação quanto ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei nº 8.429/92. b) por maioria, 
com fundamento no art. 260 da LC nº 75/93, determinou o afastamento preventivo do acusado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Vencidos, 
parcialmente, os Conselheiros Carlos Frederico Santos (suplente do Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras), Eitel Santiago de Brito Pereira e 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Relatora, que determinavam o afastamento pelo prazo de 90 (noventa) dias e, integralmente, o Conselheiro Moacir 
Guimarães Morais Filho (suplente da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge), que o rejeitava. c) à unanimidade, designou os Subprocuradores-Gerais 
da República Maurício Vieira Bracks, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Nivio de Freitas Silva Filho para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo. 18) CMPF n° 1.00.002.000051/2014-70. Interessado(a): Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto: Estágio probatório. Relator(a): Conselheiro José Flaubert Machado Araújo. Decisão: O Conselho, à unanimidade, acolheu o relatório final de 
acompanhamento do estágio probatório elaborado pelo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, referente ao Procurador da República 
Márcio Albuquerque de Castro. 19) CSMPF n° 1.00.001.000086/2013-38. Interessado(a): Dr. Eloi Francisco Zatti Faccioni. Assunto: Impugnação à lista 
de antiguidade de 2013. Resolução CSMPF n° 140. Relator(a): Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras. Vista: Conselheiro José Flaubert Machado 
Araújo. Decisão: Prosseguindo à deliberação do dia 3.3.2015 (2ª Sessão Ordinária): O Conselheiro José Flaubert Machado Araújo e os Conselheiros 
Oswaldo José Barbosa Silva, José Bonifácio Borges de Andrada e Mario Luiz Bonsaglia, acompanharam o Relator, pelo acolhimento da impugnação. O 
Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge) pediu vista. Anteciparam os votos os Conselheiros 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, Eitel Santiago de Brito Pereira e o Presidente Rodrigo Janot Monteiro de Barros, acompanhado o Relator. 
Aguarda a Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 20) CSMPF n° 1.00.001.000059/2015-27. Interessado(a): Ministério Público Federal. Assunto: 
Lista tríplice para escolha do Coordenador de Distribuição dos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 6º da Resolução CSMPF 
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nº 92). Decisão: Após consulta formulada aos Subprocuradores-Gerais da República com atuação no Superior Tribunal de Justiça, o Conselho, à 
unanimidade, homologou a lista tríplice composta pelos Subprocuradores-Gerais pelos Subprocuradores-Gerais da República Roberto Luís Oppermann 
Thomé, Nívio de Freitas Silva Filho e Carlos Alberto Carvalho de Vilhena, únicos que manifestaram interesse na designação. 21) CSMPF n° 
1.00.001.002986/2014-19. Interessado(a): Dr. Edgard de Almeida Castanheira. Assunto: Reversão de aposentadoria de membro (Procurador da 
República). Relator(a): Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada. Decisão: O Conselho, por maioria, com fundamento no art. 57, XXI, Lei 
Complementar nº 75/93, e nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente à reversão da aposentadoria do requerente, com as ressalvas da 
necessidade de prévio concurso de remoção e de adequação do período em que o Procurador da República esteve aposentado, respeitando-se a antiguidade 
dos demais. Vencido, parcialmente, o Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge) que, por 
analogia, aplicava ao caso, no que couber, o art. 205 da LC nº 75/93, que trata da reintegração de servidor e de membros. Tendo em vista que o Presidente 
Rodrigo Janot Monteiro de Barros necessitou ausentar-se, passou-se a presidência à Vice-Procuradora-Geral da República Ela Wiecko Volkmer de 
Castilho. 22) CSMPF n° 1.00.001.000197/2012-63. Interessado(a): Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR. Assunto: Regras 
mínimas comuns para o exercício dos plantões no âmbito do Ministério Público Federal. Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 50. Relator(a): Conselheira 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: A Relatora apresentou projeto de resolução regulamentando a matéria. O Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
pediu vista. Aguardam os demais. 23) CSMPF n° 1.00.001.000046/2015-58. Interessado(a): Dra. Darcy Santana Vitobello. Assunto: Repartição das 
atribuições entre os membros da Procuradoria-Geral da República. Homologação da deliberação dos Subprocuradores-Gerais da República que oficiam 
nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em reunião realizada em 4.3.2015. Art. 1º, inciso VIII da Resolução CSMPF nº 104. 
Relator(a): Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Após o voto da Relatora, no sentido de homologar a deliberação dos 
Subprocuradores-Gerais da República, que oficiam nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, acerca das férias e da 
movimentação de processos nos períodos de afastamento, pediram vista conjunta, antecipadamente, os Conselheiros Moacir Guimarães Morais Filho 
(suplente da Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge) e Eitel Santiago de Brito Pereira. Aguardam os demais. 24) CSMPF n° 1.00.001.000053/2015-
50. Interessado(a): Dr. Thiago Augusto Bueno. Assunto: Afastamento para frequentar o curso de Mestrado "Garantismo, Direitos Fundamentais e 
Processo Judicial" da Universidade de Girona, Espanha, durante 3 (três) semestres, uma vez por mês, de quarta a sábado, com início em 20.5.2015, no 
Instituto de Direito e História, em Campo Grande/MS e, no período de 15.1 a 15.2.2016, na sede da Universidade de Girona, Espanha. Relator(a): 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento no art. 204, I, da Lei Complementar nº 75/93, na 
Resolução CSMPF nº 50 e nos termos do voto do Relator, opinou contrariamente ao afastamento do para frequentar o curso de Mestrado "Garantismo, 
Direitos Fundamentais e Processo Judicial" da Universidade de Girona, Espanha, durante 3 (três) semestres, uma vez por mês, de quarta a sábado, com 
início em 20.5.2015, no Instituto de Direito e História, em Campo Grande/MS e, no período de 15.1 a 15.2.2016, na sede da Universidade de Girona, 
Espanha, tendo em vista que o requerente se encontra em estágio probatório, cujo término está previsto para maio/2016, dessa forma não atende aos 
requisitos especificados pela Resolução. 25) Processo CSMPF n° 1.00.001.000084/2014-20. Assunto: Indicação de membro suplente da 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão. A Presidente em exercício Ela Wiecko Volkmer de Castilho adiou a indicação para a próxima sessão, tendo em vista que a 
consulta realizada aos Subprocuradores-Gerais da República, acerca do interesse em participar dessa Câmara, excluiu quem já integra Câmara. 
Determinou que a consulta seja feita a todos os Subprocuradores-Gerais da República. 26) Prorrogado o prazo para apresentação das emendas ao projeto 
de resolução que trata da alteração do Regimento Interno do CSMPF, para o dia 11 de maio de 2015. A sessão encerrou-se às doze horas e quarenta 
minutos. Eu, Norma Correia Soares, Secretária Executiva, lavrei esta ata, que, após aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Presidente 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
 

EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
 

JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO 
 

MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO 
 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
 

CARLOS FREDERICO SANTOS 
 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
 

MARIO LUIZ BONSAGLIA 
 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 196854| 
SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 

 
Sessão: 73/2015 Data: 06/08/2015 Hora: 17:00 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 
CSMPF : 1.00.001.000142/2015-04  
Assunto : AFASTAMENTO DO PAIS  
Origem : Brasília-DF  
Relator(a) : Cons. ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS  
Interessado(s)  : Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho  
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CSMPF : 1.00.001.000143/2015-41  
Assunto : CORREIÇÃO  
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Cons. JOSE FLAUBERT MACHADO ARAUJO  
Interessado(s)  : Corregedoria do Ministério Público Federal.  
   
CSMPF : 1.00.001.000144/2015-95  
Assunto : CORREIÇÃO  
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Cons. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE  
Interessado(s)  : Corregedoria do Ministério Público Federal.  

 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Presidente do CSMPF em exercício 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 196878| 
SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 

 
Sessão: 74/2015 Data: 07/08/2015 Hora: 17:00 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 
CSMPF : 1.00.002.000001/2015-73  
CMPF :  
Relator(a) : Cons. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA  
   
CSMPF : 1.00.001.000145/2015-30  
Assunto : CORREIÇÃO  
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Cons. JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA  
Interessado(s)  : Corregedoria do Ministério Público Federal.  
   
CSMPF : 1.00.001.000146/2015-84  
Assunto : CORREIÇÃO  
Origem : Rio Grande do Sul  
Relator(a) : Cons. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO  
Interessado(s)  : Corregedoria do Ministério Público Federal.  
   
CSMPF : 1.00.001.000147/2015-29  
Assunto : AFASTAMENTO DO PAIS  
Origem : Rio de Janeiro-RJ  
Relator(a) : Cons. MARIO LUIZ BONSAGLIA  
Interessado(s)  : Dr. Renato de Freitas Souza Machado  

 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Presidente do CSMPF em exercício 

 
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - 196855| 
PORTARIA Nº 4, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
A COORDENADORA DA 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de 

suas atribuições, para a defesa dos direitos constitucionais, decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
RESOLVE: 
Art. 1º– Excluir, a pedido, o nome da Procuradora da República Fabiana Keylla Schneider (PRM/Santarém), como titular desse grupo.  
Art. 2º - Declarar que, a partir desta data, a composição do Grupo de Trabalho Demarcação passa a ser a seguinte: 
- Dr. Carlos Humberto Prola Júnior (PRM/Chapecó/SC) 
- Drª. Cristina Nascimento de Melo (PRM/Ilhéus/BA) 
- Drª. Fernanda Alves de Oliveira (PRM/Passo Fundo/RS) 
- Dr. Fernando Merloto Soave (PR/AM) 
- Dr. Júlio José Araújo Junior (PRM/Volta Redonda/RJ)- Coordenador   
- Drª. Luciana Portal Gadelha (PRM/São João de Meriti/RJ) 
- Drª. Mara Elisa de Oliveira (PRM/Petrolina/PE) 
 - Drª. Márcia Zollinger (PR/DF)  
- Drª. Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves (PRM/Salgueiro/PE) 
- Dr. Marino Lucianelli Neto (PRM/Cruzeiro do Sul/AC) 
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- Dr. Paulo Henrique Camargos Trazzi (PRM/Linhares/ES) 
- Dr. Roberto Moreira de Almeida (PRR 5ª Região/PE) 
Corpo Técnico: 
Isabel Costa Figueiredo (Técnico Administrativo) 
Jorge Bruno Sales Souza (Analista em Antropologia) 
Publique-se. 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 13617| 

PORTARIA Nº 115, DE 4 DE AGOSTO DE 2015 
 

Referência: Notícia de Fato nº 1.11.000.000836/2015-60 
 

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

Considerando a tramitação nesta Procuradoria da República em Alagoas da Notícia de Fato referido na epígrafe, cujo objeto é 
“Relatório de Demandas Especiais n° 00202.000563/2010-10 da CGU, relativo ao Município de São José da Laje/AL”. 

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

Considerando a complexidade da matéria, que possivelmente a instrução não se encerrará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem 
como que até o presente momento inexistem elementos suficientes para a adoção das providências elencadas nos incisos do art. 4º da Resolução n° 87, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução n.º 106, do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando, por fim, o disposto no art. 4º, § 4º, da mencionada Resolução n.º 87, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, com redação também conferida pela Resolução n.º 106, do CSMPF, 

DETERMINA: 
1) a conversão da Notícia de Fato nº 1.11.000.000836/2015-60 em Inquérito Civil para apuração dos fatos acima referidos, mantendo-

se o número de autuação originário; 
2) nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Rosângela de Albuquerque Ferraz, matrícula 5296-5, ocupante 

do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para 
funcionar como Secretária, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 7º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas; 

3) após os registros de praxe, a comunicação à 1ª CCR, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 6º da Resolução 
n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial 
da União e no portal do Ministério Público Federal; 

4) cumpra-se o despacho.  
 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - 13663| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 

 
Recomenda à Caixa Econômica Federal pra que com relação à cobrança das 
prestações mensais consistentes em encargos relativos a juros, atualização 
monetária, taxa de administração e comissão pecuniária FGHAB, referentes ao 
Residencial Denison Costa Amorim, adote as seguintes providências: a) que os 
valores pagos  pelos adquirentes sejam computados como parcela de amortização, 
abatendo o saldo devedor, ou se promova o ressarcimento aos mesmos; b) que 
suspenda todas as cobranças em curso dos adquirentes que não efetuaram o 
pagamento das prestações. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto no art. 127, caput, da vigente Carta da República c/c os artigos 
1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO 
1 - que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Procedimento Preparatório nº 1.11.000.001679/2014-29, 

instaurado com escopo apurar notícia de irregularidades na entrega de unidades habitacionais no Residencial Denisson Amorim, onde o prazo para entrega 
está sendo desrespeitado e há cobrança de parcelas do financiamiento de forma antecipada ou mesmo “juros de obra”. 

2 –  que a Carta Magna, em seu artigo 6º, estabelece que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”; 

3- que a Caixa Econômica Federal, sendo empresa pública, órgão da administração indireta, deve obedecer ao preceituado no artigo 
37, caput, da Constituição Federal, o qual assevera que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 
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4- que o direito à moradia foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 
seu artigo XXV, in verbis: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis (...)”; 

5- que são direitos básicos do consumidor, conforme teor do art. 6º, IV e V , do Código de Defesa do Consumidor “IV - a proteção 
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão 
de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”; 

5- que o art. 67, IV do Decreto nº 99.684/90 dispõe que: “cabe à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS analisar, sob os 
aspectos jurídicos e de viabilidade técnica, econômica e financeira,os projetos de habitação popular, infraestrutura urbana, e saneamento básico a serem 
financiados com recursos do FGTS;” 

6-  que o “contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com 
fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – pessoa física – recursos FGTS”(ora denominado CONTRATO), que tem como partes a 
Construtora Arquitec., a Caixa Econômica Federal e os adquirentes das unidades imobiliárias, prevê, em sua cláusula quarta, que “o prazo para término 
da construção será de 13 meses, não podendo ultrapassar o estatuído nos atos normativos do CCFGTS, do SFH e da CEF, sob pena de a CEF considerar 
vencida a dívida”; 

7- que o parágrafo único da cláusula quarta do CONTRATO estabelece que “Findo o prazo fixado para o término da construção, 
ainda que não concluída a obra, os recursos remanescentes permanecerão indisponíveis, dando-se início ao vencimento das prestações de amortização, 
no dia que corresponder ao da assinatura do contrato, sob pena de vencimento antecipado da dívida”;   

8- que a Cláusula nona do CONTRATO estabelece que:“A interveniente Construtora qualificada no item III do Quadro “A”, será 
substituída por quaisquer dos motivos previstos em lei e, ainda: f) se não for concluída a obra, objeto deste financiamento, dentro do prazo contratual;” 

9-que o cronograma para entrega do Residencial Denisson Amorim se prolongou por 20 (vinte) meses, prazo superior aos 13 (treze) 
meses, inicialmente, previstos; 

10- que a cláusula sétima do CONTRATO impõe aos adquirentes das unidades imobiliárias o pagamento, durante a fase de construção, 
de prestações mensais consistentes em encargos relativos a juros, atualização monetária, taxa de administração e comissão pecuniária FGHAB; 

11-  que os valores pagos pelos adquirentes durante a fase de construção não amortizam o saldo devedor junto à CEF; 
12- que a planilha de evolução teórica dos pagamentos, vinculada ao CONTRATO, prevê que as prestações de amortização teriam 

início em abril de 2014, data prevista para a conclusão da obra; 
13- que a não conclusão da obra no prazo inicialmente estipulado ocasionou dilação abusiva das prestações não amortizáveis, 

onerando, excessivamente, os adquirentes;   
14- que as informações fornecidas pela CEF, por meio do ofício nº 84/2015/AG ROSA DA FONSECA e seus anexos, não conseguem 

demonstrar a ausência de prejuízo aos adquirentes, decorrente do pagamento alongado de encargos não amortizáveis, pois não é razoável exigir que os 
adquirentes poupem, mensalmente, os valores correspondentes às parcelas de amortização, já que, por não estarem morando no imóvel adquirido, 
precisam arcar com o pagamento de alugueis, que diminuem a disponibilidade financeira dos mesmos. 

15- que qualquer ônus decorrente do atraso no cumprimento do cronograma de obras deve ser imputado, pela CEF, ao construtor, e 
não aos adquirentes, partes vulneráveis da relação contratual; 

E, AINDA, CONSIDERANDO 
14 – que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 
15 –  que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social e de outros interesses difusos e coletivos (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a proteção dos direitos 
constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e ‘c’); 

16 – que compete ao Ministério Público “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 para a adoção das providências cabíveis”, consoante 
o disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO à Caixa Econômica Federal para que 

com relação à cobrança das prestações mensais consistentes em encargos relativos a juros, atualização monetária, taxa de administração e comissão 
pecuniária FGHAB, referentes ao Residencial Denison Costa Amorim, adote as seguintes providências: 

a)  que os valores pagos pelos adquirentes a título de encargos relativos a juros, atualização monetária, taxa de administração e 
comissão pecuniária FGHAB, sejam computados como parcela de amortização, abatendo o saldo devedor, ou mesmo se promova o ressarcimento aos 
adquirentes; 

 b) que suspenda todas as cobranças em curso dos adquirentes que não efetuaram o pagamento das prestações a título de encargos 
relativos a juros, atualização monetária, taxa de administração e comissão pecuniária FGHAB. 

Requisita-se, desde logo, à Caixa Econômica Federal, no prazo de 10 (dez) dias, informações no que diz respeito ao atendimento da 
presente recomendação, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, 
a uma correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), 
administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação à entidade recomendada, bem como cópia à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

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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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 11447| 

DESPACHO Nº 2.436, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 
 

Trata-se de IC instaurado com o objetivo de acompanhar o processo de regularização fundiária e conflitos agrários na área quilombola 
do Igarapé do Palha, no município de Ferreira Gomes.  

Considerando a necessidade aguardar a conclusão de diligências requeridas através dos oficios  2396  e 2395/2015-MPF/TCA/PR-
AP (fls.105/106),  prorrogo o prosseguimento deste Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano,  nos termos do art. 15 da Resolução nº 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 Com as respostas dos oficios mencionados, voltem-me os autos conclusos. 
 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA  
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 11460| 
DESPACHO Nº 2.467, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
Noticia de Fato nº 1.12.000.000604/2015-74 
 

1 – Converta-se a noticia de fato em procedimento preparatório vinculado a 5ª CCR/MPF. 
2 – Proceda-se a consulta aos dados públicos do convênio em questão, juntando-se aos autos os resultados encontrados. 
 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 4172| 
PORTARIA Nº 12, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.001.000001/2015-98. Assunto: Apura 
improbidade administrativa do gestor do Município de Wenceslau Guimarães/BA 
diante do não repasse à CAIXA de valores retidos dos vencimentos de servidores 
do Município que deveriam ser repassados à instituição bancária em razão da 
contratação de créditos consignados  
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que as presentes peças de informação foram instauradas há mais de 180 (cento e oitenta) dias (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 preparatório em 

INQUÉRITO CIVIL. 
A fim de observar o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o cartório desta Procuradoria 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 
 

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO 
 Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 35398| 
PORTARIA N° 18, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva – 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 
n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 
n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato n.o 1.14.000.002002/2015-
87, e 

CONSIDERANDO o teor da representação, de fls. 2-3, relatando o suposto não funcionamento do Programa de Proteção para 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte na Bahia, mesmo após a celebração de convênio n.º 683088, entre a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com o objetivo de preservar a vida de crianças e 
adolescentes ameaçados de morte no estado da Bahia, estendendo, excepcionalmente, a outros estados da federação; 

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

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a acerca do suposto não funcionamento do Programa de Proteção 
para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte na Bahia, bem como os indícios de irregularidadena execução de verbas oriundas do convênio n.º 
683088, repassadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos 
termos da lei. 

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

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

Ademais, a assessoria deste 14º OTC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 e com o art. 7º da Resolução 
CNMP n.° 23/07.  

Em seguida, devem ser realizadas as seguintes diligências instrutórias, imprescindíveis à elucidação dos fatos: 
(a) oficie-se a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social para que informe acerca da veracidade da denúncia, 

informando sobre o atual estágio do repasse de verba do convênio n.º 683088, celebrado com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República; 

(b) oficie-se a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para que se manifeste acerca do atual estágio do repasse 
de verba do convênio n.º 683088, indicando os nomes dos responsáveis pela fiscalização do convênio, desde a sua celebração 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento às requisições é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento dos expedientes, aos quais deverão ser anexadas cópias desta portaria. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 
Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o Nucive deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 
 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 35424| 
PORTARIA N° 20, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva – 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 
n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 
n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato n.o 1.14.000.001576/2015-
38, e 

CONSIDERANDO o teor da Ação Civil Pública proposta pela Associação de Moradores do Bairro de Novo Horizonte, a qual foi 
extinta sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa da demandante (fls. 156-164), relatando supostas irregularidades em obras/reformas que estão 
sendo realizadas no Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos - HUPES, órgão estruturante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ocasionando 
redução significativa dos serviços de saúde prestados à população; 

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

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de supostas irregularidades em obras/reformas, que 
estão sendo realizadas no Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos- HUPES, ocasionando redução significativa dos serviços de saúde prestados à 
população, para posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos termos da lei. 

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

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

Ademais, a assessoria deste 14º OTC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 e com o art. 7º da Resolução 
CNMP n.° 23/07.  

Em seguida, devem ser requisitadas informações atualizadas ao complexo Hospitalar Professor Edgard Santos - HUPES sobre (a) 
quais são as obras/reformas que estão sendo realizadas no HUPES; (b) qual é o estágio de execução e a situação de cada uma delas; (c) qual é a previsão 
para encerramento; e (d) quais os contratos firmados para execução de cada obra/reforma e o período de vigência de cada um deles, remetendo os 
documentos pertinentes.  

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta portaria e dos documentos de fls. 6-16 e 156-164. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 
Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o Nucive deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 
 

FÁBIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 
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eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1493| 

PORTARIA Nº 21, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 
 

 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP 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 patrimônio público e social; 

 4. CONSIDERANDO o teor das informações narradas na representação autuada sob o número de Documento PRM-TXF-BA-
00001434/2015, notadamente sobre a rejeição das contas do exercício de 2013 Prefeitura Municipal de Teixeira Freitas pelo TCM; 

 5. CONSIDERANDO a necessidade de se apurar os fatos  DETERMINO a instauração do INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 
4º, § 4º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que deverá conter o seguinte resumo e 
indicando-se, desde já, as seguintes diligências: 

“Apura malversação de recursos públicos federais que tenham gerado a emissão do parecer do TCM n. 08353-14, o qual opinou pela 
rejeição de contas Prefeitura Municipal de Teixeira de Freotas- exercício de 2013” 

a) Autue-se o inquérito civil com as peças constantes do Documento n.  PRM-TXF-BA-00001434/2015 
  
b) Oficie-se ao TCM, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis: b.1) encaminhe cópia dos pareceres técnicos que embasaram 

a emissão do Parecer Prévio de rejeição de contas da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas relativas ao exercício financeiro de 2013- Processo n. 
08353-14; b.2) encaminhe cópia do parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitido em relação às contas da Prefeitura Municipal de 
Teixeira de Freitas relativas ao exercício financeiro de 2013 - Processo n. 08353-14; b.3) encaminhe os relatórios SIGA emitidos em relação ao exercício 
financeiro de 2013 

Com a chegada das respostas, voltem os autos conclusos para apreciação.  
O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA  
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1491| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 5 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ementa: Realização de obras de construção/recuperação da ponte sobre o Rio 
Japara Grande, na rodovia BA 001, trecho Prado-Cumuruxatiba, no interior da 
Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, Município de Prado/BA. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do Inquérito Civil nº 1.14.013.000063/2012-18, pela Procuradora da República 
signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da República, e nos 
artigos 1°, 2°, 5°, II, d, e III, d, da Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1º, 25, IV, a, e 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93, 

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

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 
6º, inciso VII, alíneas a e b, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do artigo 
27, parágrafo único, IV, Lei n. 8.625/93, e artigo 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 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 o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, na forma do artigo 225, caput, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 225, § 1º, da Constituição da República, o Poder Público deve assegurar a efetividade 
ao meio ambiente equilibrado por meio da definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

CONSIDERANDO que cabe à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA) formular e executar as políticas relativas 
à energia, transportes e comunicações, competindo-lhe realizar, coordenar e supervisionar estudos, programas, projetos e obras, objetivando assegurar o 
desenvolvimento do Estado, mediante a implantação e manutenção de uma adequada infraestrutura energética, aeroviária, rodoviária e hidroviária, 
conforme o art. 1º, caput e VIII, do Decreto Governamental n. 8.580/2003; 

CONSIDERANDO os elementos informativos colhidos no bojo do Inquérito Civil n. 1.14.013.000063/2012-18, em trâmite na 
Procuradoria da República no Município de Teixeira de Freitas, que reportam a necessidade emergencial de obras de recuperação da ponte sobre o Rio 
Japara Grande, na rodovia BA 001, trecho Prado-Cumuruxatiba, no interior da Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, Município de Prado/BA;  

CONSIDERANDO os riscos à integridade física e patrimonial de transeuntes que circulam pela mencionada rodovia e as ameaças de 
dano ambiental decorrentes da ruína da ponte; 

CONSIDERANDO que a situação de degradação da ponte vem sendo noticiada há mais de 05 (cinco) anos, sem que os órgãos 
públicos competentes tenham adotado qualquer providência de melhoria e regularização; 
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CONSIDERANDO que a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Infraestrutura de 
Transporte da Bahia (SIT), comprometeu-se a iniciar as obras de recuperação da ponte desde o ano de 2014 e, até a presente data, não o fez; 

CONSIDERANDO o Contrato de Empreitada DERBA n. CE074-CT183/14 (f. 209-220), assinado em 10/10/2014, entre a 
SEINFRA/SIT e a empresa CSA Construtora Souza Araújo Ltda., para a realização das referidas obras, a serem iniciadas em até 10 (dez) dias úteis a 
partir da emissão da respectiva ordem de serviço pela SIT; 

CONSIDERANDO que, decorrido quase um ano desde a celebração do contrato, as obras pactuadas sequer foram iniciadas; 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade premente de início, execução e finalização das obras de recuperação da ponte; 
RESOLVE RECOMENDAR, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/1993, à Secretaria de Infraestrutura do Estado 

da Bahia, na pessoa de seu Secretário, Marcus Benício Foltz Cavalcanti; e à Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia, na pessoa do 
Diretor-Superintendente, Saulo Pontes, que: 

a) adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar início à execução das construções/recuperações da 
ponte sobre o Rio Japara Grande, na rodovia BA 001, trecho Prado-Cumuruxatiba, no interior da Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, Município 
de Prado/BA, objeto do Contrato de Empreitada DERBA n. CE074-CT183/14, que deveria já ter sido iniciado desde o mês de outubro de 2014; 

b) apresentem, no prazo máximo de 20 (DIAS) dias úteis, os cronogramas de execução físico-financeira das referidas obras, dos quais 
devem constar as datas previstas para o início e conclusão de cada etapa dos trabalhos; 

c) concluam e entreguem a obra em questão no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO 
DE 30 DIAS PREVISTO NA ALÍNEA “A”), em conformidade com a Cláusula Segunda, item 2.1, do Contrato de Empreitada DERBA n. CE074-
CT183/14; 

d) apresentem, ao final dos serviços, o termo de entrega de obra e o relatório final de vistoria da equipe de engenharia responsável 
pela fiscalização das obras. 

Por fim, requisita, no prazo de 20 (vinte) dias, com fulcro no art. 129, inciso VI da Constituição Federal, e art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 75/1993, que os órgãos acima mencionados comuniquem ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL as medidas tomadas em observância 
à presente Recomendação, enviando cópias de documentos comprobatórios. 

Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de 
assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública cabível, ressaltando-se, ainda, que a omissão injustificada 
configurará ato de improbidade administrativa punível nos termos da Lei n. 8.429/92. 

Advirtam-se os gestores ora recomendados que o não cumprimento das providências acima especificadas nos prazos estabelecidos 
poderá ensejar a responsabilização pessoal dos mesmos, nos âmbitos cível, administrativo e/ou criminal, adotando-se os atos extrajudiciais e/ou judiciais 
para a aplicação das sanções cabíveis. 

Dê-se ciência da presente recomendação ao Governador do Estado da Bahia, à Chefia do ICMBio na Reserva Extrativista Marinha 
do Corumbau, ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema), à Prefeitura Municipal de Prado/BA e à 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF. 

 
MARCELA RÉGIS FONSECA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5471| 

PORTARIA Nº 162, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 
 

NF 1.15.002.000259/2015-47 
 

O Dr. Celso Costa Lima Verde Leal, Procurador da República atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso de suas 
atribuições institucionais e legais, com fulcro na Resolução n.º 77, de 14 de setembro de 2004, e da Resolução nº 13, de 02 de outubro de 2006, ambas 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e Resolução n.º 77, de 14 de setembro de 2004, e da Resolução nº 13, 

de 02 de outubro de 2006, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, com a finalidade 
de solicitar adoção de medidas cabíveis sobre problemas de aviões registrados no Aeroporto Regional do Cariri Orlando Bezerra de Menezes. 

Assim, determino, de imediato, as seguintes providências: 
I - comunique-se por meio eletrônico à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da resolução nº 

87/2010 do CSMPF, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade;  
II - Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5476| 
PORTARIA Nº 165, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
NF 1.15.002.000264/2015-50 
 

O Dr. Celso Costa Lima Verde Leal, Procurador da República atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso de suas 
atribuições institucionais e legais, com fulcro na  Resolução n.º 77, de 14 de setembro de 2004, e da Resolução nº 13, de 02 de outubro de 2006, ambas 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e Resolução n.º 77, de 14 de setembro de 2004, e da Resolução nº 13, 

de 02 de outubro de 2006, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Assim, determino, de imediato, as seguintes providências: 
I - comunique-se por meio eletrônico à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da resolução nº 

87/2010 do CSMPF, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade;  
II - Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

 
CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 3304| 

PORTARIA Nº 43, DE 27 DE JULHO DE 2015 
 

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

Considerando que o art. 129, III da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

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

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000002/2015-19, instaurado com 
fito de apurar as condições de acessibilidade de portadores de necessidades especiais nas Agências dos Correios instaladas nos municípios pertencentes 
à circunscrição desta Procuradoria, sendo estas: São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário, Jaguaré, Pinheiros, Boa Esperança, Montanha, Nova 
Venécia, Mucurici, Ponto Belo e Vila Pavão; 

Considerando que se solicitou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que prestasse informações referente a todos os 
municípios que compõem a circunscrição desta Procuradoria; que esclarecesse as informações prestadas às fls. 19/20 e 29; e ainda fornecesse novas 
informações; 

Considerando que a Empresa Pública Correios prestou esclarecimentos às fls. 48/66 e informou que as divergências de informações 
supracitadas ocorreram por ter sido enviada planilha desatualizada a esta Procuradoria, e que as AC de São Mateus e AC Pedro Canário foram 
contempladas com todas as benfeitorias necessárias à acessibilidade, não necessitando mais de adequação; 

Considerando que a ECT dispôs que nas unidades de Jaguaré, Nova Venécia e Vila Pavão é possível realizar adaptações contemplando 
os itens que estiverem faltando, no prazo de 90 (noventa) dias; 

Considerando que às fls. 59/61 consta planilha informando a possível data de conclusão das adequações das agências, sendo: Boa 
Esperança – 2019; Conceição da Barra – 2015; Jaguaré – 2015; Montanha – 2018; Mucurici – 2019; Nova Venécia – 2017; Pinheiros – 2018; Ponto Belo 
– 2019; Vila Pavão – 2014; 

Considerando que a adequação da agência de Vila Pavão já deveria ter sido concluída e que as de Conceição da Barra e Jaguaré 
devem ser concluídas neste ano;  

Considerando que o relatório fotográfico de Pedro Canário não aponta se há rampa de acesso ligando calçada à rua; que a agência de 
Boa Esperança está buscando outro imóvel para sediá-la,  verificará junto à prefeitura a possibilidade de adequar a calçada e estudará a adequação de um 
dos banheiros do prédio atual; 

Considerando que a ECT relatou que somente a agência de São Mateus solicitou a vaga exclusiva para deficiente, tendo sido 
demandado às demais agências que requeressem a demarcação da vaga; 

Considerando que as informações obtidas no presente procedimento ainda não são suficientes; 
Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000002/2015-19 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com 

vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 
a) Autue-se. Mantenha a ementa existente. Vincule-se somente à PFDC; 
b) Certifique-se à PFDC; 
c) Designo a servidora requisitada ADMA DA SILVA LIMA, Matrícula 23686 para atuar como secretária do presente IC, 

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

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste IC para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Acautele os autos em cartório até a chegada da resposta do ofício. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 23401| 
PORTARIA Nº 21, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS, no exercício das atribuições previstas no artigo 6º, VII, e 77, caput, da 

Lei Complementar 75/93 e no artigo 27, § 3º, do Código Eleitoral, e:  
Considerando que a propaganda partidária gratuita, prevista no artigo 45 da Lei nº 9.096/95 é destinada: i) à difusão dos programas 

partidários; ii) à transmissão de mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionados e das atividades 
 

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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congressuais do partido; iii) à divulgação da posição do partido em relação a temas político comunitários e; iv) à promoção e difusão da participação 
política feminina, no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do tempo disponível; 

Considerando que, a teor do que estabelece o art. 45, §1º, II, da Lei 9.096/1995, é vedado, na propaganda partidária – seja a realizada 
através de transmissão em bloco, em cadeia nacional ou estadual, seja por meio de inserções, no intervalo da programação normal das emissoras –, a 
divulgação de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais;  

Considerando que o mesmo art. 45, da Lei 9.096/95, prescreve, em seu §2º, que o partido que contrariar as disposições acima poderá 
ser punido com a cassação da transmissão no semestre seguinte, quando a propaganda ocorrer em bloco, ou, quando se tratar de transmissão por inserções, 
com a cassação de tempo equivalente a 05 (cinco) vezes ao da inserção ilícita, punição que também ocorrerá no semestre seguinte;  

Considerando que, nos termos do art. 2º, da Resolução TSE nº 20.034/97 (a qual traça as instruções para o acesso gratuito ao rádio e 
à televisão pelos partidos políticos) c/c arts. 45 e 46, da Lei 9.096/95, as emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a transmitir, em âmbito nacional 
e estadual, os programas partidários, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção;  

Considerando a necessidade de fiscalizar e atuar de forma a combater possíveis ilegalidades no pleito eleitoral que se avizinha, 
assegurando a idoneidade da propaganda partidária, bem como a igualdade de oportunidades entre os partidos e candidatos; 

RESOLVE instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, nos termos do art. 1º, da PORTARIA 499/2014 do PGR/MPF e art. 7º, I, 
da Lei Complementar nº 75/93, para apurar e acompanhar a regularidade na veiculação das propagandas partidárias no segundo semestre de 2015, 
determinando as seguintes diligências preliminares:  

a) a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, comunicando a abertura do presente procedimento e 
solicitando o encaminhamento do plano de mídia dos partidos autorizados pelo TRE/GO para a realização da propaganda partidária no 2º semestre de 
2015, acompanhado do respectivo cronograma;  

c) a expedição de ofício à Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, requisitando o encaminhamento de cópia das gravações 
correspondentes às inserções de propaganda partidária veiculadas a partir de 1º de julho de 2015, no prazo de 10 (dez) dias;  

Autue-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

MARCELLO SANTIAGO WOLFF 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 2625| 
PORTARIA Nº 32, DE 17 DE AGOSTO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas da União a JORGE ANTÔNIO MESQUITA PEREITA DE 

ALMEIDA e LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO, conforme Acórdão nº 915/2015- Plenário; 
CONSIDERANDO que as condutas praticadas levaram à elaboração de termo de referência em desacordo com os requisitos mínimos 

exigidos pela Lei nº 8.666/93, tendo gerado contratação de obra baseada em projeto básico deficiente; 
CONSIDERANDO que para a correção de falhas do projeto básico e devido à extrapolação do limite máximo de aditivos ao contrato, 

que é de 25%, a VALEC realizou por meio de Regime Diferenciado nº 06/2014 a contratação de empresa para elaboração de projetos básico e executivo 
e execução das obras remanescentes; 

CONSIDERANDO que a realização de projetos básicos deficientes podem ter causado, dolosa ou culposamente, grave dano ao erário, 
além de eventualmente configurar violação intencional dos princípios da Administração Pública; 

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

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

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

RESOLVO instaurar inquérito civil, vinculado à 5° CCR, com o seguinte objeto: “Apurar suposta prática de improbidade 
administrativa por parte de Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida e Luiz Carlos Oliveira Machado na confecção e aprovação de projetos básicos 
deficientes para obras da Ferrovia Norte Sul, conforme fundamentação do Acórdão n° 915/2015 – Plenário, do Tribunal de Contas da União”.  

Assim, DETERMINO:  
a) registre-se e autue-se esta Portaria como inquérito civil, com o objeto acima descrito;  
b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
c) solicite-se ao egrégio Tribunal de Contas da União que remeta a esta Procuradoria cópia integral digitalizada do processo n° 

012.612/2012, que deu origem ao Acórdão n° 915/2015 – Plenário, ou alternativamente, permita o acesso integral do conteúdo do feito por login e senha, 
sob responsabilidade do presidente deste inquérito civil. O ofício não deve conter prazo, mas o Setor Jurídico deve fazer o controle de prazo, a cada 30 
(trinta) dias, reiterando a solicitação por pelo menos uma vez.  Instrua-se a solicitação com cópia da portaria do inquérito civil; 

d) extraia-se do site do Tribunal de Contas da União cópia dos Acórdãos n° 1.910/2012 – Plenário e 2.447/2014 – Plenário, juntando-
os aos autos; 

e) requisite-se da Valec (1) cópia integral digitalizada dos autos do processo n° 51402.030204/2012-25; (2) remeta a esta Procuradoria 
as justificativas que levaram à promoção do Regime Diferenciado de Contratação n° 06/2014, mencionado no item 80 do voto do Exmo. Ministro Augusto 
Sherman, relator do Acórdão n° 915/2015 – Plenário. Prazo: 20 (vinte) dias úteis. Instrua-se com cópia da portaria do IC e do Acórdão n° 915/2015. 

f) quando chegarem os documentos solicitados ao TCU e requisitados à Valec, estes devem ser autuados em Anexos, mesmo que seja 
cópias em mídia digital;  

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

OTÁVIO BALESTRA NETO 
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 DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 14387| 

PORTARIA Nº 15, DE 17 DE AGOSTO 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 a incumbência prevista no art. 6º, 'a' e 'b', e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
c) considerando os elementos constantes das presentes Peças de Informação, e 
RESOLVE:  
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a conversão do PP 1.19.000.000059/2015-65, objetivando apurar  irregularidade 

na aplicação da Lei nº  12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – por autarquia federal.  
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Sigiloso  
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Conselho Regional de Farmácia - MA  
Autue-se a presente portaria como Inquérito Civil Público, acompanhada da documentação em anexo. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR. 
Determino que sejam realizadas as seguintes diligências :  
a) Expeça-se Recomendação ao Conselho Regional de Farmácia – Seccional Maranhão, a fim de que adeque seu portal eletrônico à 

Lei  nº  12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, uma vez que as informações prestadas até o momento são escassas e incompletas, não satisfazendo 
as exigências de referido diploma legal.  

 
JURACI GUIMARÃES JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 4330| 

PORTARIA Nº 10, DE 6 DE AGOSTO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 
129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 

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

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

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

Considerando ofício encaminhado pelo DSEI Xavante, informando falta de manutenção da usina que abastece a aldeia Namunkura, 
Terra Indígena São Marcos. 

DETERMINO: 
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Procedimento Preparatório  cujo objeto é “6ªCCR –  Apurar a instalação de rede de 

energia elétrica na Aldeia Namunkura, Terra Indígena São Marcos”. 
b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 

5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Monica Alves Ferreira. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 4334| 
PORTARIA Nº 12, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

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

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

Considerando ofício encaminhado pelo DSEI Xavante solicitando providências para a ligação da rede de energia elétrica na aldeia 
Santa Clara, Terra Indígena Parabubure.  

DETERMINO: 
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a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Procedimento Preparatório  cujo objeto é “6ª CCR – Apurar a instalação de rede de 
energia elétrica na Aldeia Santa Clara, Terra Indígena São Marcos”. 

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

c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Monica Alves Ferreira. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 4329| 
PORTARIA Nº 13, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

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

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

Considerando representação encaminha por Sandra Wellington, solicitando apoio do Ministério Público Federal para o esclarecimento 
das circunstâncias das mortes de três pessoas, ocorridas em unidades hospitalares em Água Boa/MT e Canarana/MT. 

DETERMINO: 
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Procedimento Preparatório cujo objeto é 6ª CCR – Esclarecer as circunstâncias de óbitos 

ocorridos no Hospital Regional de Água Boa e na Unidade Mista de Saúde de Canarana, em 2015. Encaminhar informações à liderança indígena”. 
b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ªCCR, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 

5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Monica Alves Ferreira. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 4331| 
PORTARIA Nº 26, DE 5 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

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

Considerando, ofício encaminhado pela Comunidade Indígena Xerente Agapito, o pela demarcação de uma porção de terras na região 
nordeste do estado de Mato Grosso.  

DETERMINO: 
a) Instauração em Inquérito Civil cujo objeto é  “4ªCCR – “Verificar a adequação ambiental dos acampamentos turísticos instalados 

no leito e nas margens do rio Araguaia, bem como a regularidade da ocupação exercida sobre áreas públicas federais, no trecho compreendido entre os 
municípios de Barra do Garças/MT e Aruanã/GO”. 

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

c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Monica Alves Ferreira. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
 Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 4336| 
PORTARIA Nº 78, DE 6 DE AGOSTO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório n. 1.20.004.000217/2014-45 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do 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 nº 75/93; o disposto na Res. nº 23/2007, do CNMP e Res. nº 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO que os elementos constantes no presente inquérito civil estão no âmbito de atuação do Ministério Público Federal, 
possuem indícios de ilicitude e demandam providências; 
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RESOLVE CONVERTER, no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, o presente procedimento preparatório em 
INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto “Apurar possíveis irregularidades em contratações formalizadas, em tese, entre o DSEI-Xingu e a Vereadora 
Maria José de Carvalho”. 

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.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
WILSON ROCHA ASSIS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 3971| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 28 DE JULHO DE 2015 

 
IC 1.20.000.001126/2008-19 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado em 19/11/2008, a partir de representação encaminhada por Maria Aparecida X. Anjos Toro 
Ekureudo, cacique da Aldeia Nova, Terra Indígena Jarudore, por meio do que noticiou que o indígena José Aniceto Xavier de Melo Toro Baru teria sido 
preso injustamente em 03/11/2008 (por suposta prática de furto de veículo), e agredido fisicamente por policiais militares durante sua prisão em flagrante, 
apesar de não ter oferecido resistência (fl. 03/04). 

De acordo com a representação, mencionado indígena teria sido vítima de uma "armação", pois apenas teria conduzido o veículo a 
pedido de um terceiro, conhecido por "Batata", quando foi perseguido e preso por policiais militares, sob a acusação de ter furtado o veículo que dirigia 
(fato que originou a ação penal nº 0005666-26.2008.8.11.0064). 

No que se refere à suposta agressão física descrita na representação ("o rosto sujo de sangue, o olho direito machucado"), não é 
corroborada  pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 103-104, que não encontrou ofensa à integridade física ou à saúde do paciente, constatando 
apenas "cicatriz recente em prega do cotovelo direito, compatível com as produzidas por escoriação e localização idêntica no exame inicial". 

Em relação à suposta armação, é, em tese, da atribuição do Ministério Público Estadual e da competência da Vara Criminal 
responsáveis pela persecução penal quanto ao suposto furto apreciarem se houve ou não a armação, salvo se houver indícios de perseguição ao suposto 
autor do fato em razão da sua qualidade de ser indígena. 

Ocorre que, ao menos em análise apenas indiciária, visto que não competete a este Procurador oficiante, ao menos neste momento, 
efetuar juízo conclusivo, sob pena de violar a atribuição funcional do membro do Ministério Público Estadual, não se vislumbra sinais de armação. Na 
realidade, a alegação de armação é consideravelmente inverossímil pelas circunstâncias ocorridas. 

Nesse sentido, constata-se que, segundo a representante, o suposto autor do furto, vítima da armação, conduziu uma Kombi da Funai 
até Rondonópolis/MT e, ao chegar no seu destino, o veículo apresentou defeito. José Aniceto Xavier, suposta vítima da armação, que estava conduzindo 
o veículo (não há maiores esclarecimentos sobre o motivo pelo qual ele estava conduzindo um veículo oficial), então, "tirou a chave do carro e colocou 
no bolso" e, alguns minutos depois, teria sido convidado para sair por outro integrante da etnia Bororo, de nome Luiz Carlos (fls. 03). 

Prosseguindo a narrativa, alega a representante que, cerca de três horas depois, estava nos jornais a notícia da prisão em flagrante de 
José Aniceto Xavier, praticando suposto furto de camioneta (do qual se alega que tenha sido armação). Não há maiores esclarecimentos sobre o que 
aconteceu com o outro integrante Bororo, Luiz Carlos, que estava acompanhando o preso em flagrante. 

Atribuiu a armação aos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante, pois seriam eles inimigos da comunidade indígena 
de Jarudore (em Poxoréu/MT). 

No entanto, ao analisar os autos do inquérito policial e do respectivo processo penal, constata-se que a suposta vítima da armação foi 
reconhecida por uma testemunha em tese idônea como sendo autor do furto da camioneta (fls. 49). Também foi reconhecido, por outra testemunha 
(rectius, vítima de outro furto tentado), como sendo o agente que tentou furtar outra camioneta há alguns dias (fls. 45). Por fim, foi reconhecido 
pessoalmente como autor do furto consumado de uma motocicleta por uma terceira pessoa (fls. 56). 

Assim, três pessoas em tese idôneas, sem ligações entre si, moradores de bairros distintos, exercentes de profissões diversas, 
apontaram José Aniceto Xavier como autor de três furtos diversos (dois consumados e um tentado) – termos de reconhecimento pessoal às fls. 186-188. 

Conjugando-se o depoimento da testemunha que supostamente vira José Aniceto Xavier furtar a camioneta (fls. 49-50), e o 
depoimento da vítima (fls. 47-48), nota-se transcurso de poucos minutos entre o furto e a prisão do autor do furto. Tal fato é harmonioso com a 
circunstância de que a camioneta fora furtada na R. Barão do Rio Branco e fora vista pelos policiais militares na MT-270, uma via paralela à primeira. 

Ademais, ao ser preso, José Aniceto Xavier possuía duas chaves michas (fls. 37), que eram duas chaves diferentes (fls. 195-196), não 
havendo qualquer explicação para o fato de a suposta vítima de armação estar portando essas duas chaves michas (ou com características de chaves 
michas, conforme o laudo pericial). 

Conforme a própria representante, José Aniceto Xavier pouco deixava a comunidade indígena, era calado e tímido. A comunidade 
em que residia não era em Rondonópolis/MT (local dos furtos relatados nos autos). 

Então, para ter ocorrido a suposta armação, na circunstância em questão, seria necessário admitir que, apesar de ser pessoa calada e 
tímida (portanto, com baixa probabilidade de fazer inimizade), fez inimizade com policiais de outro município. Estes, de algum modo, souberam que 
José Aniceto Xavier viria ao município de Rondonópolis e conseguiram sabotar o veículo da Funai para que este quebrasse exatamente no Município de 
Rondonópolis (caso contrário, José Aniceto Xavier transitaria pelo Município dirigindo a Kombi e não teria como pedir a ele para conduzir a camioneta 
"furtada"). Os autores da armação, por um meio não esclarecido, teriam conseguido fazer José Aniceto Xavier afastar-se do seu grupo (para evitar 
testemunhas da suposta inocência), e acompanhado ele até que entrasse num bar, do qual a vítima da armação não conseguiu individualizar, senão apenas 
como um bar "em frente a uma praça". Então, um sujeito conhecido da vítima apenas pela alcunha de "Batata", que também faria parte da armação, teria 
oferecido pinga à vítima e, após algumas doses, teria pedido para conduzir o veículo supostamente furtado, inexistindo esclarecimentos quanto ao motivo 
pelo qual o próprio "Batata" não conduzia o veículo nem o local para qual deveria conduzir. A armação, portanto, assumiu um grande fator aleatório de 
que a vítima não aceitasse o encargo de conduzir o veículo. Porém, tendo aceito a vítima ao encargo, os policiais militares teriam providenciado a sua 
prisão em flagrante, bem como três testemunhas/vítimas de diferentes partes da cidade. 

Apreende-se que teria sido uma armação altamente complexa, com diversos fatores de incerteza. Não teria sido mais simples os 
autores da armação "plantarem" drogas ou armas junto à suposta vítima? 

Não se pretende aqui fazer juízo conclusivo quanto à responsabilidade penal de José Aniceto Xavier, mas sim apenas analisar as 
circunstâncias documentadas nos autos do inquérito policial e do processo penal em busca de sinais de eventual armação como forma de perseguição em 
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prejuízo da comunidade Bororo, conforme alega a representante de fls. 03-04, pois, apesar da declaração de extinção da punibilidade de José Aniceto 
Xavier, por reconhecimento da prescrição virtual, se há efetivamente sinais de armação é caso de intervenção do Ministério Público Federal para proteção 
da minoria perseguida, visto que seria, em tese, crime de denunciação caluniosa a ser processada na esfera federal em razão da questão indígena. 

No entanto, quanto a esse tema, conclui-se, conforme a análise superior, que não há indícios de armação/flagrante forjado. 
Por fim, em relação à assistência jurídica, verifica-se que José Aniceto Xavier livrou-se solto (fls. 198-199), e recebeu assistência da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (fls. 217). Conquanto não tenha havido grande desenvolvimento de teses na defesa escrita de fls. 217, 
trata-se de expediente recomendável à defesa técnica criminal, visto que no processo penal inexiste obrigação de réu de controverter os fatos e eventual 
antecipação da tese defensiva acaba por facilitar a complementação das deficiências da acusação. 

Ademais, conforme mencionado acima, o processo foi extinto com fundamento na prescrição virtual (art. 107, IV combinado com 
art. 109, V, ambos do Código Penal – fl. 233), transitando em julgado, a sentença, em 17/02/2015 (fl. 232). 

Consultado sobre disponibilidade de comparecer nesta PRM visando prestar maiores esclarecimentos, o indígena José Aniceto Xavier 
de Melo Toro Baru não se mostrou interessado (fl. 234). 

Assim, considerando-se a inexistência de indícios de flagrante forjado em perseguição à minoria por parte dos agentes estatais, bem 
como a adequada prestação de assistência judiciária ao réu indígena, assim como a recusa do indígena em comparecer a esta Procuradoria da República 
para prestar esclarecimentos que possam colaborar na elucidação da alegada armação, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil, por entender 
que não há outras medidas a serem adotadas no presente Procedimento. 

Publique-se, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
Comunique-se à representante, via Coordenação Técnica Local da Funai, para, querendo, apresentar recursos com as respectivas 

razões e/ou documentos, no prazo de 10 (dez) dias. 
Com ou sem recurso, remetam-se os autos à 6ª CCR, para exercício da sua atribuição revisional, nos termos do art. 10, §2º, da 

Resolução CNMP nº 23/2007, e do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
Por fim, tendo em vista que a alegação de flagrante forjado em perseguição à população indígena equivale a uma notitia criminis de 

crime de denunciação caluniosa de competência federal, caso seja homologado o arquivamento pela 6ª CCR, solicita-se a remessa à 2ª CCR para, 
igualmente, apreciar esta promoção de arquivamento naquilo que se refere ao seu aspecto penal. 

 
PAULO TAEK 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 15402| 

DECISÃO Nº 11, DE 23 DE ABRIL DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.21.000.000449/2014-04 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado com o objetivo de “verificar se, no estado de Mato Grosso do Sul, tem vigorado a restrição 
de idade, instituída pela portaria SAS/MS n. 1.253/2013, para a realização do exame de mamografia”. 

A instauração ocorreu em atenção ao Ofício–Circular n. 1/2014/1ª CCR/MPF, como manira de verificar, por meio da obtenção de 
informações, se no Estado de Mato Grosso do Sul tem vigorado a restrição de idade para realização do exame de mamografia que teria sido instituída 
pela Portaria SAS/MS n. 1.253/2013. 

A Lei n. 11.664 de 29 de abril de 20081, em seu artigo 2°, inciso III, assegurou o acesso do exame mamográfico a todas as mulheres 
a partir de 40 anos de idade. Tal direito estaria sendo ameaçado pelo condicionamento do procedimento à pacientes com idade compreendida entre 50 a 
69 anos, conforme previsto no § único, do artigo 2°, da Portaria SAS/MS n. 1.253/20132 do Ministério da Saúde. 

Para verificação acerca da ocorrência da sobredita restrição, expediram-se ofícios à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso 
do Sul e à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. 

Em resposta à solicitação ministerial (fls. 14/16), a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul asseverou que a Portaria 
SAS/MS n. 1.253, de 12 de novembro de 2013, não restringiu o acesso ao exame de mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS), apenas alterou a 
forma de financiamento da mamografia bilateral para rastreamento. Segundo informado, para os exames realizados em mulheres na faixa etária dos 50 
(cinquenta) aos 69 (sessenta e nove) anos o pagamento do exame de mamografia bilateral passou a ser feito por meio de verbas oriundas do Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensações (FAEC), enquanto para os procedimentos realizados nas mulheres das demais faixas etárias os recursos são 
transferidos dentro do bloco financeiro denominado ‘Teto da Média e Alta Complexidade’ (MAC).  

Esclareceu que seguindo recomendações do Ministério da Saúde, a mamografia bilateral para rastreamento destina-se prioritariamente 
a mulheres de 50 (cinquenta) a 69 (sessenta e nove) anos, com baixo risco, sendo realizado em periodicidade bianual. Por seu turno, a mamografia 
unilateral é ofertada para mulheres de qualquer faixa etária, inclusive abaixo dos 50 (cinquenta) anos, desde que a paciente apresente sintomas ou histórico 
de câncer na família.  

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande/MS (SESAU), assim como a SES, informou que a Portaria SAS/MS n. 
1.253, de 12 de novembro de 2013, simplesmente modificou o tipo de financiamento para a mamografia bilateral, salientando que nenhuma restrição foi 
imposta quanto à realização do exame. Ademais, informou o número de mamografias bilaterais para rastreamentos realizados nos meses de dezembro de 
2013 e janeiro de 2014, discriminando o total de mamografias financiadas pelo FAEC e pelo MAC. 

É o relatório. 
O fator que deu causa ao presente apuratório foi estritamente a possibilidade da Portaria SAS/MS 1.235/2013 ocasionar alguma 

restrição ao acesso do exame de mamografia às mulheres a partir do 40 anos de idade. 
Pela simples análise da redação da Portaria SAS/MS n. 1.253, de 12 de novembro de 2013, nota-se que esta instituiu providências 

meramente regulatórias acerca do financiamento do procedimento de mamografia bilateral. No mesmo sentido são as informações prestadas tanto pela 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul quanto pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande/MS. 

Corroborando com esta conclusão, vejamos trecho de sentença prolatada pelo Juiz Federal João Luiz de Sousa, Titula da 15ª Vara da 
Seção Judiciária do Distrito Federal, na Ação Civil Pública n. 0000942-61.2014.4.01.34003, onde é abordada a questão da aplicação da Portaria n. 
1.253/2013 SAS/MS: 
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“[...] Ademais, nos termos da Lei 11.664/08, art. 2°, 111, também exposto pela ré, o Sistema Único de Saúde - SUS assegura a 
realização de exame de mamografia às mulheres a partir de 40 anos de idade. 

Repita-se, a Portaria refere-se, simplesmente a uma questão de caráter meramente contábil, ao explicitar a fonte de custeio de 
determinado exame mamográfico, explicitado nesta demanda, que, aliás, é fato corriqueiro na Administração. [...]” 

Deste modo, verifica-se que a Portaria SAS/MS 1.253/2013 não limita o acesso ao exame de mamografia. Outrossim, não há notícias 
de restrição de idade para a realização do exame de mamografia às pacientes com idade compreendida entre 50 a 69 anos, no Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

Diante do exposto, promovo o arquivamento do inquérito civil em exame, com fulcro no art. 9º, caput, da Lei 7.347/85 e no art. 17, 
caput, da Resolução CSMPF 87/2010. 

Prorrogue-se o prazo do presente inquérito civil por 1 (um) ano. 
Publique-se, nos moldes do art. 16, § 1º, I, da mesma Resolução, na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República 

em Mato Grosso do Sul. 
Remetam-se os autos, no prazo de 3 dias, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação, na forma do art. 9º, § 1º, da Lei n. 

7.347/85 e do art. 17, § 2º, da Resolução n.87/2006 do CSMPF.  
Se a câmara deliberar pelo prosseguimento do inquérito civil, vale desde logo salientar que – consoante determinam a Lei 

7.347/19854, bem como a Res. CSMPF n. 87/20105 e a Res. CNMP n. 23/20076 – deve designar outro Procurador da República para oficiar no caso. A 
propósito, é de ver que não se trata somente de prerrogativa do membro do Ministério Público decorrente da garantia de independência funcional, mas 
também de vedação à atuação daquele que já antecipou seu entendimento contrário a tal atuação. É o que explica Hugo Nigro Mazzilli, que chega a 
cogitar em suspeição nessa hipótese7. Daí a expressa proibição contida na Res. CSMPF n. 87/20108 e na Res. CNMP n. 23/20079 à atuação do mesmo 
membro do Ministério Público na espécie. 

Por fim, em atenção último item do Ofício–Circular n. 1/2014/1ª CCR/MPF (fl. 07), tendo em vista a prestação das informações 
requisitadas quanto à eventual restrição perpetrada pela Portaria SAS/MS n. 1.253, de 11 de novembro de 2013, aguarda que a 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, se julgar necessário, envie as informações ao Grupo de Trabalho – Saúde da PFDC e demais unidades do MPF. 

 
MARCEL BRUGNERA MESQUITA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 15407| 
DECISÃO Nº 23, DE 19 DE JUNHO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.21.000.000405/2014-76 

  
O presente Inquérito Civil foi instaurado com o objetivo de “apurar possíveis irregularidades no que se refere ao não asfaltamento da 

rua de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, impossibilitando os alunos de estudarem em dias de chuva”. 
A instauração ocorreu a partir de representação encaminhada a esta Procuradoria, informando a dificuldade de circulação nos 

arredores do instituto federal, principalmente por parte dos alunos da referida instituição. Foram juntados notícias, a fim de comprovar-se o que foi 
alegado (fls. 05/06).  

Na primeira resposta à solicitação ministerial, o prefeito de Aquidauana/MS alegou que alguns problemas estavam sendo enfrentados 
pela atual gestão, em razão da alternância do governo e da queda de repasses e subvenções federais/estaduais (fls. 11/13). 

Por fim, o gestor do município informou que a pavimentação da rua de acesso ao instituto federal fora concluída, conforme fotografias 
anexas (fls. 16/17). 

É o relatório. 
O fator que deu causa ao presente apuratório foi estritamente a falta de pavimentação na rua de acesso ao Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul, campus de Aquidauana. Verifica-se que foram tomadas as medidas necessárias para a resolução do problema, vez que o asfaltamento fora 
concluído. Ademais, não há notícias de outras irregularidades. 

Deste modo, a Prefeitura de Aquidauana atendeu totalmente as exigências feitas pelo Ministério Público Federal, solucionando-se o 
óbice da inacessibilidade ao instituto federal. 

Outrossim, não há notícias de outras irregularidades no prédio. 
Diante do exposto, promovo o arquivamento do inquérito civil em exame, com fulcro no art. 9º, caput, da Lei 7.347/85 e no art. 17, 

caput, da Resolução CSMPF 87/2010. 
Publique-se, nos moldes do art. 16, § 1º, I, da mesma Resolução, na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República 

em Mato Grosso do Sul. 
Remetam-se os autos, no prazo de 3 dias, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação, na forma do art. 9º, § 1º, da Lei n. 

7.347/85 e do art. 17, § 2º, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF.  
Se a câmara deliberar pelo prosseguimento do inquérito civil, vale desde logo salientar que – consoante determinam a Lei 

7.347/19851, bem como a Res. CSMPF n. 87/20102 e a Res. CNMP n. 23/20073 – deve designar outro Procurador da República para oficiar no caso. A 
propósito, é de ver que não se trata somente de prerrogativa do membro do Ministério Público decorrente da garantia de independência funcional, mas 
também de vedação à atuação daquele que já antecipou seu entendimento contrário a tal atuação. É o que explica Hugo Nigro Mazzilli, que chega a 
cogitar em suspeição nessa hipótese4. Daí a expressa proibição contida na Res. CSMPF n. 87/20105 e na Res. CNMP n. 23/20076 à atuação do mesmo 
membro do Ministério Público na espécie. 

 
DAMARIS ROSSI BAGGIO DE ALENCAR 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 15403| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 22, DE 17 DE JUNHO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.21.000.000752/2015-80 
 

Notícia anônima encaminhada ao Ministério Público pela Internet, dando conta de que o “Portal da Transparência” do Governo 
Federal apontava dois reitores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – SFMS concomitantemente determinou a instauração deste procedimento 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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preparatório com o objeto “Averiguar suposta irregularidade quanto ao exercício do cargo de reitor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) 
por dois servidores concomitantemente, conforme consta no Portal da Transparência do Governo Federal”. 

Melhor observando, as impressões de consulta às f. 4 e 5 (cuja data não pode ser verificada) indicam outra coisa: MARCUS 
AURELIUS STIER SERPE estaria lotado no gabinete da Reitoria e MARIA NEUSA DE LIMA pereira não teria registro. Não se tratava, pois, de 
informação de ocupação de cargo por dois servidores concomitantemente. 

Consulta realizada no dia 8/62015, por outro lado, revela outra situação: MARCOS AURELIUS STIER SERPRE consta com lotação 
do gabinete da Reitoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, enquanto MARIA NEUSA DE LIMA consta com lotação no gabinete da Reitoria 
do IFMS. 

Como se vê, a notícia inicial não é confirmada pelos documentos de f. 4 e 5 e, de qualquer modo, não existe irregularidade a ser 
sanada no “Portal da Transparência”, que registra corretamente o nome da titular da Reitoria do IFMS. Assim sendo, revogo o despacho de f.2, no que 
determinava a expedição de ofícios (ao SERPRO e ao IFMS), determinando o arquivamento dos autos (artigo 9º da Lei 7.347/85 e artigo 17 da Resolução 
CSMPF 87/2010). 

Publique-se, (artigo 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87/2010). 
Não identificado o autor da notícia, inviável notificação. 
Encaminhem-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para revisão desta promoção. 
 

SÍLVIO PEREIRA AMORIM 
Procurador da República em substituição no Ofício 10 da PR/MS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 15399| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 31, DE 16 DE JULHO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.21.000.000163/2013-30 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado com o objetivo de “acompanhar a implementação da Lei 12.550/2011, que cria a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), na Administração do Hospital Universitário de Campo Grande”.  

O procedimento foi deflagrado com o Ofício-Circular n° 84/2012 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o qual questionava 
a constitucionalidade da Lei 12.550/2011, criadora da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  (f.03-04). 

Após a juntada de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União (f.52-91), foi anexada representação informando o ingresso 
do MPF em Brasília de ação postulando a anulação do contrato firmado pela reitoria da Universidade de Brasília e a EBSERH para a administração do 
Hospital Universitário de Brasília – HUB (f.55). 

Em resposta a requisição ministerial, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul informou que a ata da reunião que aprovou a 
adesão do NHU/UFMS à EBSERH ainda não havia sido submetida a aprovação do Conselho Universitário e que ocorreu amplo processo de divulgação 
das medidas (f. 93-94). 

Diante da celeridade com que foi celebrado o contrato, foram solicitados os documentos em que é firmada a pactuação, os quais 
restam anexados às fls. 145-172. 

É o relatório. 
Compulsando-se os autos, percebe-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4895 possui por objeto a lei instauradora da 

EBSERH, pendendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal. 
Desta maneira, não há como ser analisada tal questão fática neste procedimento diante do fato de ser desiderato de ação própria em 

trâmite. Ademais, enquanto não declarada a inconstitucionalidade, a lei continua em plena vigência, gerando seus efeitos como constitucional. 
Nesta seara, a adesão pactuada pela Núcleo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul à EBSERH 

nos moldes da legislação vigente, não pode, por si só, por enquanto, ser considerado nulo ou ilegal. 
Seguindo estas premissas, analisando o contrato firmado, ainda que realizado de forma surpreendentemente célere, não se vislumbra 

qualquer irregularidade que legitime atuação ministerial. 
Diante do exposto, percebe-se que não há razão para manutenção do presente procedimento enquanto estiver pendente de análise a 

ADIn suso mencionada, sendo caso, dependendo da análise empreendida pela Suprema Corte, de posterior desarquivamento com elementos mais 
robustos.  

Diante do exposto, promovo o arquivamento do inquérito civil em exame, com fulcro no art. 9º, caput, da Lei 7.347/85 e no art. 17, 
caput, da Resolução CSMPF 87/2010. 

Publique-se, nos moldes do art. 16, § 1º, I, da mesma Resolução, na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República 
em Mato Grosso do Sul. 

Encaminhem-se os autos, no prazo de 3 dias, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação, na forma do art. 9º, § 1º, da Lei 
n. 7.347/85 e do art. 17, § 2º, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF.  

 
DAMARIS ROSSI BAGGIO DE ALENCAR 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2910| 

PORTARIA Nº 45, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 
1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, III, “b” ser atribuição do Ministério Público a defesa do 
patrimônio público e social; 
 

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 no procedimento preparatório nº 1.22.012.000011/2015-22 está sendo apurado possível dano às rodovias 
federais, o que seria causado por Marcelo Balerini de Carvalho, por meio do tráfego de veículos com excesso de peso; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 dias, decorrente do § 6º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público Federal, está encerrado em relação ao citado procedimento; 

CONSIDERANDO que são necessárias mais diligências para um adequado desfecho do caso; 
DECIDE: 
1. instaurar inquérito civil, cujo objeto é a apuração dos fatos acima relatados; 
2. 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; 
3. determinar que a assessoria afixe uma cópia da presente portaria no local de costume e, por meio eletrônico, remeta 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, certificando nos autos o efetivo cumprimento; e 

4. determinar o retorno dos autos ao gabinete, para ulteriores providências, notadamente a análise de fls. 13/35. 
 

GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 3256| 
PORTARIA N° 48, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
Considerando o trâmite nesta Procuradoria da República no Município de Viçosa 
do Procedimento Preparatório n. 1.22.024.000013/2015-82; Considerando que 
nos autos em apreço apura-se a supostas irregularidades na aplicação de verbas 
públicas federais pelo Município de Santa Cruz do Escalvado/MG, provenientes 
do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica(PMAQ-
AB), vinculado ao Ministério da Saúde; Considerando a necessidade de se 
procederem a diligências para cabal esclarecimento dos fatos e formação da 
convicção ministerial; 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 
República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/85 e na Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 
Inquérito Civil, cujo objeto será apurar supostas irregularidades na aplicação de verbas públicas federais pelo Município de Santa Cruz do Escalvado/MG, 
provenientes do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica(PMAQ-AB), vinculado ao Ministério da Saúde. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 
1. Autue-se e registre-se esta portaria. 
2. Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da presente instauração de inquérito civil, 

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

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

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

5. Cumpra-se. 
 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4724| 
PORTARIA Nº 66, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Administrativo; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000072/2014-68, tendo por objeto a apuração do fato abaixo especificado, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO:  
Apurar eventual fraude à licitação ou má-execução do Contrato de Repasse n. 232.895-13/2007, firmado entre o município de Marilac, 

MG, e o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, para a construção de um centro de apoio da agricultura familiar e aquisição de equipamentos. 
O valor do repasse foi de R$ 70.051,00, com uma contrapartida municipal de R$ 2.169,15. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal. 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador Valadares: 

http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Combate à Corrupção 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. 23/2007. 
Determina, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

FELIPE VALENTE SIMAN 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4727| 

PORTARIA Nº 67, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Preparatório; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000222/2015-14, tendo por objeto a apuração do fato abaixo especificado, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO:  
Apurar suposta fraude praticada por farmácias do Município de Mantena, MG envolvendo verbas federais, oriundas do Fundo 

Nacional de Saúde. 
→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador Valadares: 

http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Combate à Corrupção 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. 23/2007. 
Determina, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

FELIPE VALENTE SIMAN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 4639| 
PORTARIA Nº 76, DE 12 DE AGOSTO 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: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL, A PARTIR DA NOTÍCIA DE FATO 1.22.004.0000174/2015-12, 

PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES REFERENTES AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA 
VIDA, NO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG. 

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

Após, cumpra-se as seguintes diligências: 
OFICIE-SE ao Município de Passos/MG para que, no prazo de 10 dias úteis: a) envie, em mídia digital, lista, contendo os números 

completos dos CPFs, dos beneficiários contemplados nos três últimos sorteios do Programa Minha Casa, Minha Vida; b) informe quais foram os critérios 
de seleção adicionais incluídos pelo Município de Passos ao programa, enviando cópia do decreto que os estabelece; c) informe se o cadastro dos 
candidatos ao programa encontra-se disponível em meio eletrônico, nos termos do item 2.4, da Portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, do Ministério 
das Cidades; e d) envie cópia do cadastro da Sra. Maria das Graças da Silva (CPF 444.445.326-53), informando quantos critérios foram por ela atendidos. 

Com a resposta, sejam os autos conclusos à procuradora da República responsável para análise quanto à conveniência de realização 
de perícia dos dados obtidos com o fim de averiguar a existência de candidatos sendo beneficiados em duplicidade e de beneficiários componentes do 
mesmo núcleo familiar.  

 

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5372| 
DESPACHO DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

 

Inquérito Civil n° 1.22.002.000043/2011-13  
 

Trata-se de Inquérito Civil instauradao para apurar a responsabilidade da empresa AGRISUL AGRÍCOLA LTDA. em razão de 
possível dano ao patrimônio público decorrente do tráfego de veículos com excesso de peso em rodovias federais.  

Considerando o vencimento do prazo do presente ICP e ante a necessidade de diligências junto ao DNIT em Brasília/DF (Coordenação 
Geral de Operações Rodoviárias) e à Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal (Núcleo de Multas e Penalidades), determino, com fulcro 
no art. 9° da Resolução CNMP n° 23 e no art. 15 da Resolução CSMPF n° 87, a prorrogação do feito pelo prazo de 1 (um) ano. Registre-se no Sistema 
Único. 

Oficie-se ao DNIT em Brasília/DF (Coordenação Geral de Operações Rodoviárias) e à Superintedência Regional de Polícia 
Rodoviária Federal (Núcleo de Multas e Penalidades) para que encaminhem cópia das autuações, com os respectivos valores (autos de infração), lavradas 
no período de 2010 a 2015, em razão do trânsito de veículos com excesso de peso, relativas a cargas de responsabilidade da empresa AGRISUL 
AGRÍCOLA LTDA. (CNPJ: 04.773.159/0001-08-matriz, 04.773.159/0004-42-filial e 04.773.159.0009-57-filial).  Para facilitar a diligência, encaminhe-
se cópia dos documentos de f. 05, 10, 13, 18, 22, 27, 43, 45 e 49).  Para resposta, fixar prazo de 20 (vinte) dias.  

Em tempo, junte-se aos autos o Relatório de Pesquisa 5545/2015, emitido pela Assessoria de Pesquisa e Análise-ASSPA/PGR/MPF.  
Cumpra-se.  
 

THALES MESSIAS PIRES CARDOSO 
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 DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 8052| 

PORTARIA Nº 35, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e 

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

Considerando os fatos constantes no despacho protocolado sob o nº 7942/2015, dando conta da reunião realizada nesta PRM no dia 
30/07/2015 para apresentação oficial dos limites territoriais consensualmente estabelecidos entre as Comunidades Quilombola de Cachoeira Porteira, 
Comunidades Indígena Kaxuyana, Tunayana e Kahyana a partir de longo período de diálogos entre elas, levando em consideração as décadas de 
convivência pacífica e os limites tradicionalmente respeitados, e; 

Considerando que a temática é objeto da ACP n. 4299-32.2013.4.01.3902, e que será necessário realizar diligências antes de os 
documentos em anexo serem juntados aos aludidos autos de ACP, determino a instauração de Inquérito Civil. 

Determina-se: 
I – autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 
II – dê-se conhecimento da instauração deste IC à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 

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

III– Encaminhar o IC que será instaurado e os autos da ACP n. 4299-32.2013.4.01.3902 ao analista pericial em Antropologia, Raphael 
Frederico Silva, para elaboração de relatório, com análise circunstanciada das atas de reuniões apresentadas pelas comunidades, relacionadas ao processo 
de diálogo quanto ao consenso apresentado, mediante visitação in locu, se necessário.  

 
FABIANA KEYLLA SCHNEIDER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 3719| 
PORTARIA Nº 63, DE 6 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006;  
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 a Notícia de Fato nº 1.23.005.000176/2015-56 foi autuada a partir de ofício do Tribunal de Contas da União, 

que noticia a inexistência de prestação de contas por parte de Vilmar Farias Valim, ex-prefeito de Cumaru do Norte/PA, referente ao Convênio nº 
706016/2009, firmado entre a prefeitura daquele município e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal conferiu ao Ministério Público a função de promover o inquérito civil e ação civil 
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

RESOLVE determinar sua conversão em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades quanta à prestação 
de contas por parte de Vilmar Farias Valim, ex-prefeito de Cumaru do Norte/PA, referente ao Convênio nº 706016/2009, firmado entre a prefeitura 
daquele município e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

   
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão da Notícia de Fato nº 1.23.005.000176/2015-56 em Inquérito Civil, com os 

devidos registros nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2)  que a Secretaria desta PRM proceda à retificação da capa física dos autos para fins de que o presente procedimento administrativo 

conste como Inquérito Civil; 
3)  que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação 
desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06. 

4) A fim de instruir os presentes autos de inquérito civil, a título de diligências iniciais, determino:  
i) Oficie-se ao TCU para que encaminhe cópia integral do processo TC nº 001.542/2014-1. 
 

FELIPE GIARDINI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 3721| 
PORTARIA Nº 64, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
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 incumbe ao Ministério Público combate à corrupção; 
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.23.005.000108/2015-97 foi autuado para apurar suposta prática de 

improbidade administrativa com recursos oriundos do FUNDEB em Floresta do Araguaia/PA; 
CONSIDERANDO as atribuições da 5ª CCR instituídas pela Resolução nº148 de abril de 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 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art. 4º §1º da Resolução 87/2006 do CSMPF; 
RESOLVE determinar a conversão do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com a devida alteração de 

vinculação à 5ª Câmara; 
   
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
 1) oficie-se ao CACS/FUNDEB de Floresta do Araguaia/PA, com cópia integral dos autos, para que informe se no caso em questão 

houve complementação de recursos da União no âmbito do FUNDEB do exercício financeiro de 2014. Em caso afirmativo, que remeta cópia integral do 
processo administrativo que subsidiou os Pareceres nº 001/2014 e nº 002/2014.  

 2) que a Secretaria desta PRM providencie a instauração de Inquérito Civil, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as 
devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

 3) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta Portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação àquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta 
portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

 
FELIPE GIARDINI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 3723| 
PORTARIA Nº 65, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
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 incumbe ao Ministério Público o combate à corrupção; 
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.23.005.000099/2015-34 foi autuado para apurar averiguar irregularidades 

na homologação do processo licitatório na modalidade Convite de nº. 44/2004, na gestão do prefeito do Município de Tucumã/PA, Adelar Pelegrini, 
processo de Tomada de Contas Especial nº. 022.560/2012-2; 

CONSIDERANDO as atribuições da 5ª CCR instituídas pela Resolução nº148 de abril de 2014; 
CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art. 4º §1º da Resolução 87/2006 do CSMPF; 
RESOLVE determinar a conversão do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com a devida alteração de 

vinculação à 5ª Câmara; 
   
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
  1) reitere-se o ofício nº 826/2015 (fl.17); 
 2) que a Secretaria desta PRM providencie a instauração de Inquérito Civil, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as 

devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
  3) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta Portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação àquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta 
portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

 
FELIPE GIARDINI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 25658| 
PORTARIA Nº 252, DE 17 DE AGOSTO 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 1.23.000.001662/2013-70, instaurado a partir de 
representação da  Associação Nacional dos Servidores do Patrimônio da União - ANASP, CNPJ 40.409.070.0001-12, Seccional Pará, vem relatar fato, 
que foi amplamente discutido durante 5 dias, no âmbito de Assembleia Extraordinária, transformada em Assembleia Permanente dos Servidores da 
SPU/PA, atuação fora de sua competência técnica/regimental, em que servidores vem atuando e incorporando documentos a processos administrativos 
sem a devida competência técnica ou regimental, conforme registrado e destacado na Ata da Assembleia de Servidores  

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 1ª 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: 
a) Oficie-se ao INSS e à Prefeitura Municipal de Marapanim, solicitando informações. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
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-PA - 25663| 

PORTARIA Nº 253, DE 17 DE AGOSTO 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 1.23.000.001925/2014-21, instaurado a partir de 
representação da  INFRAERO que encaminha CD-ROM, contendo cópia integral da Sindicância nº 043/DJCR/2013 - 043.045.13.01, para adoção das 
providências cabíveis, a qual foi instaurada com o objetivo de "apurar a utilização indevida do plano de saúde da INFRAERO, por dependente de 
empregado lotado no Aeroporto de Belém/Brigadeiro Protásio de Oliveira, conforme noticiado na CF nº 15/SBJC/2012-R". 

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 1ª 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: 
a) Oficie-se ao INSS e à Prefeitura Municipal de Marapanim, solicitando informações. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 25668| 
PORTARIA Nº 254, DE 17 DE AGOSTO 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 1.23.000.001678/2015-44, instaurado a partir de 
Manifestação n° 20150044491, formulada por Kléber Jacob, na qual declarou: Represento ao promotor (ou procurador) natural pela verificação da 
legalidade/regularidade da venda de 1520 dos 1600 hectares da ilha "Itaranajá Island", localizada no Município acima informado, promovida pela empresa 
canadense "Private Islands Online" através do link "http://www.privateislandsonline.com/islands/itaranaj-island". Pela visualização das imagens do link, 
das providas tecnologia "Google Earth" e do arquivo que mando em anexo, não vejo, à primeira vista, a existência de algum espaço disponível na referida 
ilha em que seja possível a intervenção humana, se forem obedecidos as limitações decorrentes da obediência ao patrimônio da União e as da legislação 
ambiental destinadas à proteção às áreas de proteção permanente. Requeiro ainda que, na hipótese de ser considerada possível a utilização particular da 
ilha, seja garantido o livre acesso, de todos os indivíduos que queiram, às praias, e rios/córregos porventura existentes no local.  

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 1ª 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: 
a) Oficiar à SPU, solicitando informações. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 25616| 
DESPACHO Nº 5.048, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.23.000.000352/2014-19 
 

Trata-se de Inquérito Civil autuado em razão do recebimento dos Ofícios nº 031/2014-SAGE /SEDUC, de 16 de janeiro de 2014 (fls. 
02-B e 03) e nº 157/2014-SAGE/SEDUC de 21 de fevereiro de 2014 (fls. 14 e 15), formulados pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA, em 
face do CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL EM REGIME DE CONVÊNIO CENTRO EDUCACIONAL JESUS DE NAZARÉ, sob a 
Coordenação de ANTÔNIO FELÍCIO SOUSA PINTO, em razão da não prestação de contas de recursos do FNDE: PDDE - Programa Dinheiro Direto 
na Escola no exercício de  2012, no valor de R$8.249,40 (oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), e no exercício de 2011, no 
valor de R$44.517,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais). 

Foram expedidos os ofícios nº 3266/2014, 5720/2014 e 809/2015 ao Sr. Antônio Felício Sousa Pinto, Coordenador do Conselho 
Escolar da Escola Estadual Centro Educacional Jesus de Nazaré, solicitando informações a respeito da representação formulada, no entanto, não houve 
resposta. A análise ainda não permite um juízo definitivo sobre os fatos, havendo necessidade de prosseguimento do apuratório. Assim, considerando o 
permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, resolvo PRORROGAR 
este inquérito civil por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Reitere-se os ofícios. 
Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

PATRICK MENEZES COLARES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 25637| 
DESPACHO Nº 6.432, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.23.000.000069/2013-14 
 

O presente inquérito civil foi instaurado em razão de expediente oriundo do Ministério Público do Estado, da lavra do 2º Promotor 
de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, encaminhando Processo Extrajudicial nº 026/2009-
MP/2ªPJ/MA/PC/HU, que objetiva verificar a notícia de desabamento do imóvel tombado no Centro Histórico de Belém, situado à Rua Aristides Lobo, 
nº 59, bairro da Campina.  

A Procuradoria da República no Estado do Pará prosseguiu o apuratório, oficiando órgãos como IPHAN e FUMBEL. Uma vez que 
as informações requisitadas foram prestadas, os Procuradores que atuaram anteriormente no Inquérito procederam a sua promoção de 
arquivamento.Todavia, nas duas ocasiões o Colegiado da 4ª Câmara não homologou o entendimento, determinando o retorno dos autos a origem para 
novas providências. Sendo assim, considerando a necessidade de novas diligências com o intuito de identificar quais providências seriam tomadas para 
a restauração do referido bem tombado, e o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, resolvo PRORROGAR este inquérito civil por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF. 

Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

FELÍCIO PONTES JR 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - 6040| 

PORTARIA N° 99, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando a cópia do Despacho do PIC nº 1.24.002.000353/2013-25. 
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: "Investigar ato de improbidade administrativa praticado no Município de 

Nazarezinho, na execução do objeto do Convênio 2820/2006 (SIAFI 591124), firmado com a Funasa, cujo objeto consistiu na construção de 122 Módulos 
Sanitários Domiciliares" e com base nas razões e fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema 
informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2750| 

PORTARIA Nº 11, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, “a” e 
“d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/93;  

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

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

CONSIDERANDO o exercício funcional na área temática dos direitos e interesses das populações indígenas; 
Por derradeiro, CONSIDERANDO a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 

prazo, conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução n.º 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Converte o Procedimento Preparatório n.º 1.25.004.000068/2015-19 em INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto: “adoção das 

providências cabíveis para registro dos óbitos de indígenas da Terra Indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras/Pr, bem como para regularização 
junto ao Cartório de Registro Civil dos Registros Administrativos de Óbitos de Índios lavrados perante o escritório da FUNAI naquela Terra Indígena”.   

 
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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Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional 
do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Como diligências, aguarde-se a resposta ao ofício de f. 16 Com a resposta, voltem-me conclusos. 
 

ROBSON MARTINS 
Procurador da República 

 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35889| 

PORTARIA Nº 43, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, titular do 3º Ofício de Combate à Corrupção 
da Procuradoria da República em Pernambuco, 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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001151/2015-16. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir do encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 37032, da 
Controladoria Geral da União, que em fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades perpetradas pela Prefeitura do Município de 
Aliança/PE na execução dos recursos do FUNDEB utilizados para aquisição de materiais de limpeza, objeto do Pregão Presencial n.º 006/2012 – Processo 
Licitatório n.º 031/2012: 

I – ausência de fundamentação para as quantidades de materiais de limpeza a serem adquiridos; 
II – restrição à competitividade do certame mediante: a) exigência no edital de visita prévia a todos os locais de entrega dos produtos 

impreterivelmente no dia 08/05/12 às 9h; b) alteração da data de abertura do certame sem realizar a devida comunicação a todos os interessados e sem a 
devida republicação em jornais de grande circulação; 

III - aquisição de materiais de limpeza em quantidades significativamente superiores às necessárias para a manutenção das escolas do 
município, ocasionando superfaturamento de R$ 200.444,80 para os exercícios de 2011 e 2012, tendo em vista que em análise aos termos de entrega de 
materiais de limpeza às escolas, em agosto de 2012, constatou-se que para o período de um mês a soma dos materiais solicitados resulta em R$ 2.953,84, 
porém, foi pago o valor mensal de R$ 12.976,08; 

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I e VIII 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 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; 
4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria-Geral da União cópias dos Papéis de Trabalho referentes 

às constatações 2.1.2.31, 2.1.2.32 e 2.1.2.33 do Relatório de Fiscalização n.º 37032, no tocante ao Ministério da Educação. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35898| 
PORTARIA Nº 44, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, 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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001152/2015-52. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir do encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 37032, da 
Controladoria Geral da União, que em fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades perpetradas pela Prefeitura do Município de 
Aliança/PE na execução dos recursos do FUNDEB utilizados para os serviços de pintura e manutenção dos prédios escolares, objeto da Tomada de 
Preços n.º 007/2010 – Processo Licitatório n.º 067/2010: 

I – ausência de projeto básico; 
II – restrição à competitividade do certame mediante a inclusão das seguintes cláusulas no edital: a) exigência de visita prévia a todos 

os locais onde seriam realizados os serviços; b) exigência de autenticação antecipada da documentação de habilitação e propostas, violando a regra do 
sigilo das propostas; c) exigência cumulativa de garantia da proposta com capital mínimo; d) exigência de índices contábeis não usuais, inseridos sem 
qualquer fundamentação técnica; e) exigência de vínculo empregatício do responsável técnico; 

III -  desconsideração, sem qualquer fundamentação, de pedido de impugnação de edital; 
IV - alteração da data de abertura do certame sem justificativa com vista a beneficiar a empresa que sagrou-se vencedora. 
CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII 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 e suas circunstâncias; 
2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) 
dias; 

4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria-Geral da União cópias dos Papéis de Trabalho referentes 
à constatação 2.1.2.35 do Relatório de Fiscalização n.º 37032, no tocante ao Ministério da Educação. 

 
CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35908| 
PORTARIA Nº 45, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, 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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001153/2015-05. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir do encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 37032, da 
Controladoria Geral da União, que em fiscalização constatou, dentre outras, a não comprovação de entrega de parte do material de expediente adquirido 
em decorrência do Pregão n.º 018/2011 – Processo Licitatório n.º 042/2011, no valor de R$ 22.753,09, perpetrada pela Prefeitura do Município de 
Aliança/PE na execução dos recursos do FUNDEB. 

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I 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 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; 
4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria-Geral da União cópias dos Papéis de Trabalho referentes 

à constatação 2.1.2.36 do Relatório de Fiscalização n.º 37032, no tocante ao Ministério da Educação. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35914| 
PORTARIA Nº 46, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, 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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001154/2015-41. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir do encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 37032, da 
Controladoria Geral da União, que em fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades perpetradas pela Prefeitura do Município de 
Aliança/PE na execução dos recursos do FUNDEB utilizados para os serviços de reforma da cobertura metálica do ginásio de esportes, objeto do Convite 
n.º 036/2011 – Processo Licitatório n.º 076/2011: 

I – simulação na constituição do processo licitatório; 
II – pagamento de despesas inelegíveis para os objetivos do FUNDEB, visto que o Ginásio de Esportes Cônego Antônio Saraiva de 

Menezes é vinculado à Secretaria Municipal de Esportes; 
I – ausência de projeto básico. 
CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII e IX 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 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; 
4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria-Geral da União cópias dos Papéis de Trabalho referentes 

às constatações 2.1.2.38 a 2.1.2.40 do Relatório de Fiscalização n.º 37032, no tocante ao Ministério da Educação. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35919| 
PORTARIA Nº 47, DE 31 DE JULHO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art. 
 

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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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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001155/2015-96. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir do encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 37032, da 
Controladoria Geral da União, que em fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades perpetradas pela Prefeitura do Município de 
Aliança/PE na execução dos recursos do FUNDEB utilizados para contratação de software de gestão educacional, objeto do Convite n.º 008/2012 – 
Processo Licitatório n.º 017/2012: 

I – ausência de planejamento da contratação da solução de Tecnologia da Informação - TI; 
II – restrição à competitividade pela especificação de marca; 
III – pagamentos de R$ 28.000,00 para implantação de software, treinamento de pessoal e licença de uso sem a correspondente 

execução do objeto pago. 
CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I e VIII 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 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; 
4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria-Geral da União cópias dos Papéis de Trabalho referentes 

à constatação 2.1.2.41 do Relatório de Fiscalização n.º 37032, no tocante ao Ministério da Educação. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35924| 
PORTARIA Nº 48, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, 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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001156/2015-31. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir do encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 37032, da 
Controladoria Geral da União, que em fiscalização constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades perpetradas pela Prefeitura do Município de 
Aliança/PE na execução dos recursos do FUNDEB utilizados para capacitação de 400 professores da rede municipal de ensino, objeto do Convite n.º 
009/2012 – Processo Licitatório n.º 019/2012: 

I – ausência de projeto básico/termo de referência e de orçamento estimativo, gerando desse modo a ausência da devida caracterização 
do objeto a ser contratado; 

II – ausência de detalhamento do objeto na proposta vencedora e no termo contratual tornando impossível avaliar a composição de 
cada item da proposta; 

III – ausência de especificação da equipe técnica, visto que não consta no processo de análise, requisitos técnicos, tampouco a relação 
e currículo dos prestadores de serviço, de modo a comprovar a qualificação técnica; 

IV -  pagamento de despesas inelegíveis para os objetivos do FUNDEB, haja vista a contratação de cooffe break e alimentação da 
equipe técnica; 

V – ausência da comprovação de execução do serviço, visto que não consta nos documentos do processo licitatório, relatório de 
execução, dados pessoais e profissionais ou comprovação da prestação de serviço dos coordenadores e educadores sociais teoricamente contratados, 
assim como também não se comprovou a entrega dos kits, apostilas e material específico. 

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I, VIII e IX 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 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; 
4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria-Geral da União cópias dos Papéis de Trabalho referentes 

à constatação 2.1.2.42 do Relatório de Fiscalização n.º 37032, no tocante ao Ministério da Educação. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 35986| 
PORTARIA Nº 51, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art. 

 
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 153/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de agosto de 2015 Publicação: terça-feira, 18 de agosto de 2015 36 
 
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 foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 
autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001252/2015-89. 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir de representação proveniente da 14ª Vara da Justiça Federal de 
Pernambuco, pelo qual informa que nos autos do processo nº 0518397-83.2012.4.05.8300 houve o descumprimento de ordem judicial de implantação de 
abono de permanência a Procurador Federal.  

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II 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 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 e à 14ª Vara Federal, 

no prazo de 10 (dez) dias; 
4) a título de diligência investigatória inicial que requisite-se à Procuradoria-Regional da União da 5ª Região cópia do comprovante 

de que os autos do processo NUP 00404.005203/2014-53 foram encaminhados à divisão de Benefícios, Aposentadoria e Pensão – Dibap, conforme 
determinado pela NOTA TÉCNICA n. 00252/2014/SENOT/SGA/AGU, bem como que informe quem é o responsável por este setor (DIBAP) nos anos 
de 2014 e 2015. 

 
CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 36031| 
PORTARIA Nº 53, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

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

da Procuradoria da República em Pernambuco, 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 a existência no 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco do 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.000952/2011-22, que tem por objeto apurar possível irregularidade na aplicação de recursos do Ministério das 
Cidades na execução de obras de implantação de sistema de esgoto sanitário no município do Paulista/PE, objeto do contrato de repasse nº 0218.435-
59/2007, de acordo com o Relatório de Fiscalização TCU nº 26/2010. 

CONSIDERANDO que já decorreu o prazo previsto no § 1º do art. 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, restando ainda diligências 
a serem promovidas com vistas a atingir os objetivos do procedimento;  

DETERMINA: 
1) a conversão do presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil; 
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; 
4) após as providências acima, o posterior retorno dos autos conclusos para indicação das diligências pertinentes. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 6015| 
PORTARIA Nº 74, DE 13 DE AGOSTO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente Procedimento Extrajudicial se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando que o feito foi instaurado há mais de trinta dias, sem que, até a presente data, tenha sido possível a adoção das 

providências elencadas nos incisos I, III, IV, V e VI do art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Determino a conversão da Notícia de Fato nº 1.26.005.000165/2015-64 em Inquérito Civil a fim de “Apurar irregularidades na 

execução das obras custeadas pelo Contrato de Repasse sob nº 0257574-63/2008 Convênio SIAFI 639457, firmados entre o Ministério das Cidades/Caixa 
Econômica Federal e o Município de Sertânia/PE, para a pavimentação em diversas ruas (implantação e/ou melhoria de obras de infraestrutura urbana), 
com início da vigência em 19/12/2008, na gestão do ex-prefeito José Ivan de Lima, durante os exercícios 2005 a 2008 ”. 

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

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, via Sistema Único. 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA  
Procurador da República em Substituição 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3068| 

PORTARIA Nº 11, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 
 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.27.001.000118/2014-32 em Inquérito 
Civil. 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 
Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com a alteração 
dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 
Civil Público; 

CONSIDERANDO a representação de Adalton Oliveira Damasceno em desfavor do Prefeito Municipal de Dom Inocêncio, 
noticiando a contratação dos irmãos do prefeito, profissionais da saúde, para o Programa Saúde da Família no município, sem que prestassem efetivamente 
os serviços; 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo do procedimento preparatório em epígrafe; 
RESOLVE: 
Converter os elementos de informação existentes no Procedimento Preparatório nº 1.27.001.000118/2014-32 em Inquérito Civil no 

âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, procedendo-se à sua autuação e registro, nos termos da Resolução CSMPF nº 87/06, arts. 6º e 
16, §1º, inc. I. 

 
MARIA CLARA LUCENA DUTRA DE ALMEIDA BRITO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 12249| 
PORTARIA Nº 139, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Instauração de Inquérito Civil  

  
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 o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001959/2014-77 instaurado para apurar supostas irregularidades na 
execução dos seguintes convênios/contratos de repasse: Convênio nº MTUR 06822005 (SIAFI nº 5546474) - Construção de praças, calçamento, 
pavimentação e infraestrutura na localidade Lagoa do Cajueiro; Convênio nº 11451/2009 (SIAFI nº 724815) - Pavimentação no Bairro Novo Tempo; 
Convênio nº 003/2012 (SIAFI nº 674719) - Projeto Projovem Trabalhador; Convênio nº 530001200500297 (SIAFI nº 560099) - Serviço de recuperação 
de calçamento em paralelepípedo da Av. Porto Alegre; Convênio nº 47751/2010 (SIAFI nº 745933) - Construção de um Portal no município; 

CONSIDERANDO a expiração do prazo de conclusão do procedimento preparatório e a ausência de elementos para adoção de 
qualquer das medidas elencadas no artigo 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006;  

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 o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001959/2014-77 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar 
supostas irregularidades na execução dos seguintes convênios/contratos de repasse: Convênio nº MTUR 06822005 (SIAFI nº 5546474) - Construção de 
praças, calçamento, pavimentação e infraestrutura na localidade Lagoa do Cajueiro; Convênio nº 11451/2009 (SIAFI nº 724815) - Pavimentação no 
Bairro Novo Tempo; Convênio nº 003/2012 (SIAFI nº 674719) - Projeto Projovem Trabalhador; Convênio nº 530001200500297 (SIAFI nº 560099) - 
Serviço de recuperação de calçamento em paralelepípedo da Av. Porto Alegre; Convênio nº 47751/2010 (SIAFI nº 745933) - Construção de um Portal 
no município. 

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.  
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59291| 
PORTARIA Nº 1.068, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 638/2015 para interromper as férias da Procuradora da 
República  MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO no dia 19 de agosto de 
2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO solicitou interrupção de 
férias, anteriormente marcadas para o período de 12 a 21 de agosto de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 638/2015, publicada no DMPF-e Nº 107 – Extrajudicial 
de 10 de junho de 2015, Página 38), no dia 19 de agosto de 2015 para participar do Seminário sobre o PL 7420, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, 
e considerando que a Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO solicitou fruição de férias remanescentes no dia 27 de 
agosto de 2015, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 638/2015 para interromper as férias da Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA 
CORDEIRO no dia 19 de agosto de 2015 excluindo-a, neste período, da distribuição dos feitos urgentes e audiências que lhe são vinculados, observando-
se a devida compensação. 

Art. 2º Suspender todos os feitos e audiências no dia 27 de agosto de 2015. 
Art. 3ºDê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59312| 
PORTARIA Nº 1.070, DE  13 DE AGOSTO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 993/2015 para modificar o período de férias do 
Procurador da República PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA para o 
período de 31 de agosto a 19 de setembro. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA, lotado na PRM/Teresópolis, 
solicitou alteração nas suas férias, anteriormente marcadas para o período de 24 de agosto a 12 de setembro de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 993/2015, 
publicada no DMPF-e Nº 142- Extrajudicial de 31 de julho de 2015, Página 45), para o período de 31 de agosto a 19 de setembro de 2015, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA, no período de 31 de agosto a 19 de setembro 
de 2015, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59292| 
PORTARIA Nº 1.071, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

 
Exclui os Procuradores da República CLAUDIO GHEVENTER, MARTA 
CRISTINA PIRES ANCIÃES e ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES da 
distribuição de feitos urgentes e audiências no período de 31 de agosto a 2 de 
setembro de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que os Procuradores da República CLAUDIO GHEVENTER, MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES e 
ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES participarão do I Seminário de Modernização dos Gabinetes do Membros, em Brasília/DF, no período de 31 de 
agosto a 2 de setembro de 2015, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores da República CLAUDIO GHEVENTER, MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES e ANA PAULA 
RIBEIRO RODRIGUES da distribuição dos feitos urgentes e audiências no período de 31 de agosto a 2 de setembro de 2015, observando-se a devida 
compensação. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59297| 
PORTARIA Nº 1.075, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 889/2015 suspendendo as férias da Procuradora da 
República MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES no período de 27 a 31 de 
agosto de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES solicitou suspensão de férias, 
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anteriormente marcadas para o período de 12 a 31 de agosto de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 889/2015, publicada no DMPF-e Nº 133/2015 – Extrajudicial 
de 20 de julho de 2015, Página 30), no período de 27 a 31 de agosto de 2015, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 889/2015 suspendendo as férias da Procuradora da República MARTA CRISTINA PIRES 
ANCIÃES no período de 27 a 31 de agosto de 2015. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59298| 
PORTARIA Nº 1.076, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 720/2015 para interromper as férias do Procurador da 
República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS nos dias 14 e 15 de setembro de 2015 
para participação de evento em Brasília/DF. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS solicitou interrupção de férias, anteriormente 
marcadas para o período de 08 a 17 de setembro de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 720/2015, publicada no DMPF-e Nº 115 – Extrajudicial de 24 de junho de 
2015, Página 37), nos dias 14 e 15 de setembro de 2015 para participar da Reunião do GT Educação/PFDC, em Brasília/DF, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 720/2015 para interromper as férias do Procurador da República SÉRGIO LUIZ PINEL DIA nos 
dias 14 e 15 de setembro de 2015 excluindo-o, neste período, da distribuição dos feitos urgentes e audiências que lhe são vinculados, observando-se a 
devida compensação. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59301| 
PORTARIA Nº 1.079, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
Exclui a Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE ALENCAR da 
distribuição de feitos urgentes e audiências no período de 19 a 21 de agosto de 
2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE ALENCAR solicitou a suspensão da distribuição 
dos feitos urgentes e audiências, devido à sua participação no curso de aperfeiçoamento Análise econômica do Direito e Teoria dos Jogos, a ser realizado 
no período de 19 a 21 de agosto de 2015, na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília/DF, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE ALENCAR, no período de 19 a 21 de agosto de 2015, da 
distribuição dos feitos urgentes e audiências lhe são vinculados, com a devida compensação. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59304| 
PORTARIA Nº 1.081, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
Dispõe sobre férias da Procuradora da República TATIANA POLLO FLORES 
no período de 19 a 28 de agosto de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República TATIANA POLLO FLORES solicitou fruição de férias no período de 19 a 
28 de agosto de 2015, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República TATIANA POLLO FLORES, no período de 19 a 28 de agosto de 2015, da distribuição 
de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59468| 
PORTARIA Nº 1.082, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Designa o Procurador da República Titular do 3º Ofício, para atuar no Processo 
1.30.001.005062/2014-17. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e 
artigo 62, IV da Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação do Dr. THIAGO LEMOS DE 
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ANDRADE e a indicação, pela regra de distribuição automática do Sistema Único (Grupo NCC), de distribuição ao Titular do 3º Ofício para atuar no 
Processo 1.30.001.005062/2014-17, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 3º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pelo Dr. FERNANDO JOSÉ AGUIAR 
DE OLIVEIRA, para atuar no Processo 1.30.001.005062/2014-17, dando prosseguimento na apuração dos fatos, de acordo com a manifestação da egrégia 
5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplica-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 
dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578 de 20 de junho de 2014 e PR-RJ Nº 983 de 26 de setembro de 2014. 

Art. 3º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador da República THIAGO LEMOS DE ANDRADE e à 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59469| 
PORTARIA Nº 1.083, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Designa o Procurador da República Titular do 51º Ofício, para atuar no Processo 
1.30.001.000700/2015-94. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e 
artigo 62, IV da Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação do Dr. ANTONIO DO PASSO 
CABRAL e a indicação, pela regra de distribuição automática do Sistema Único (Grupo Residual), de distribuição ao Titular do 51º Ofício para atuar no 
Processo 1.30.001.000700/2015-94, resolve: 

Art. 1º  Designar o Procurador da República titular do 51º Ofício da PR-RJ para atuar no Processo 1.30.001.000700/2015-94, dando 
prosseguimento na apuração dos fatos, de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º  Aplica-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 
dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578 de 20 de junho de 2014 e PR-RJ Nº 983 de 26 de setembro de 2014. 

Art. 3º  Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador da República ANTONIO DO PASSO CABRAL e à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 4º  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59473| 
PORTARIA Nº 1.084, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Exclui o Procurador da República LEONARDO CARDOSO DE FREITAS da 
distribuição de feitos urgentes e audiências no período de 19 a 21 de agosto de 
2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República LEONARDO CARDOSO DE FREITAS solicitou a suspensão da distribuição 
de feitos urgentes e audiências no período de 19 a 21 de agosto de 2015, em virtude de sua participação no curso “Análise Econômica do Direito e Teoria 
dos Jogos” na ESMPU, em Brasília/DF, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República LEONARDO CARDOSO DE FREITAS da distribuição dos feitos urgentes e audiências 
no período de 19 a 21 de agosto de 2015, observando-se a devida compensação. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 59360| 
PORTARIA Nº 396, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

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

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “c”; III, “e”; 6o, VII, “a”, “d”, 
e XIV, “c”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, e,  

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

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

CONSIDERANDO os elementos de informação obtidos no procedimento preparatório n.º 1.34.001.000037/2015-89, 
RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar eventual 

descumprimento aos interesses coletivos referentes à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida por parte da Empresa TAM Linhas Aéreas S/A 
(ausência de informações e ajuda técnica a passageiros com deficiência), no Rio de Janeiro, determinando a realização das seguintes diligências: 

1) aguardar realização de reunião em gabinete com os responsáveis pela empresa, conforme já acordado nos autos do procedimento 
preparatório nº1.30.001.005298/2014-53; 
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2) apensar o presente ao procedimento preparatório n.º 1.30.001.005298/2014-53; 
3) Remeta-se cópia desta Portaria à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público; 
4) À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários, e acautelamento necessário até a vinda da resposta. 
 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVIEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 4339| 
DESPACHO DE 29 DE JULHO DE 2015 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.30.020.000053/2015-92 
 

Tendo em vista a ausência de resposta até a presente data, reitere-se a notificação de fl. 29, com entrega “em mãos”.   
Considerando a existência de diligências determinadas e ainda pendentes no procedimento preparatório em epígrafe, prorrogo-o por 

mais 90 (noventa) dias. Registrar.    

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 19055| 

PORTARIA Nº 43, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 
 

Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.001404/2015-79. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 329 
do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na redação 
que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da República 
de 1988, art. 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 
75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério Público a proteção 
do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º do 
art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), 
não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, deverá ser 
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.001404/2015-79, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de medidas objetivando a remoção de veículos e o impedimento de atuação de ambulantes nas vias sujeitas à 
fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas imediações do estádio Arena das Dunas, em Natal-RN; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar que medidas podem ser adotadas para resolver a situação 
acima mencionada; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui mencionados. 
Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 

República. 
Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte 
na rede mundial de computadores (internet). 

Designo os servidores vinculados ao 10º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretário, para fins de auxiliar 
na instrução do presente inquérito civil, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle 
do prazo de um ano de tramitação do inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência 
com expressa menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 30414| 

PORTARIA Nº 287, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 
 

Ref. Procedimento Preparatório n. 1.29.000.003972/2014-96 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, IX, da CF 
e art. 7º, I, da LC n. 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2010;  

CONSIDERANDO o recebimento de requerimento feito por cidadão menor de idade, neste ato representado por sua genitora, 
postulando a execução de sentença que fixou alimentos em seu favor no valor de 200 E (duzentos euros) mensais;  

CONSIDERANDO que o requerente reside em Lisboa com a sua mãe, e que o seu pai, devedor dos alimentos, reside no Brasil;  
CONSIDERANDO que a matéria é tratada na Convenção de Nova Iorque sobre prestação de alimentos no estrangeiro, aprovada pelo 

Decreto Legislativo n. 10/58 e promulgada pelo Decreto n. 56.826, de 02 de setembro de 1965, a qual trata da prestação de alimentos no estrangeiro e 
tem como objetivo solicitar a obtenção de alimentos a pessoas que se encontram em País diferente daquele em que reside a pessoa responsável pelo 
pagamento;  

CONSIDERANDO que de acordo com a legislação pertinente (art. 26, da Lei n. 5.478/68) a Procuradoria Geral da República é a 
instituição que tem atribuição para realizar os objetivos estipulados na convenção;  

CONSIDERANDO ainda que a tentativa de acordo extrajudicial com o requerido restou inexitosa; 
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme art. 127, caput, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que há necessidade de novas diligências investigatórias para bem instruir o presente procedimento preparatório, 

e que superado o prazo máximo estabelecido pela Resolução n. 87/2010 do CSMPF para tramitação de procedimento administrativo faz-se necessária a 
instauração de inquérito civil; 

RESOLVE instaurar inquérito civil tendo por objeto “Executar sentença que fixou alimentos em favor de menor com base na 
Convenção de Nova York”. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino que a Secretaria 
da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão providencie o devido registro desta portaria de instauração de inquérito civil no Sistema ÚNICO de 
registros eletrônicos do Ministério Público Federal, acompanhado de solicitação para publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º 
e 16 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

Para a continuidade de instrução deste inquérito, determino, como diligência inicial, que a Assessoria Jurídica da PRDC realize 
pesquisa sobre o tema objeto do presente inquérito civil com o escopo de subsidiar eventual demanda judicial.   

 
JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2056| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.29.018.000122/2015-28 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93,  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, cabendo-lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos (art. 127, caput e art. 129, Inc. III da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 225, caput, estabelece que “todos têm direito ao ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, entendido esse como o conjunto de condições, leis influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 3º, I, da Lei n.º 6938/81); 

CONSIDERANDO que é infração ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente; 

CONSIDERANDO que as informações colhidas no procedimento preparatório nº 1.29.018.000122/2015-28 dão conta de dano 
ambiental em área pertencente ao DNIT, em decorrência do aterramento com resto de construção civil e terra, atingindo a vegetação nativa local; 

CONSIDERANDO que não foi possível identificar os responsáveis pelo aterramento e descarte indevido de material no local, e que 
o DNIT tomou providências para que cesse o dano ambiental no local, o que mesmo assim não vem ocorrendo a contento; 

CONSIDERANDO, todavia, que o exercício da propriedade do bem é condicionado à observância de sua função social, in casu, pela 
ótica da observância de sua função social ambiental, que impõe o dever de conformidade da propriedade com os ditames da qualidade ambiental e 
observância das leis ambientais; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição Federal impõe, de forma genérica, o dever de reparação ambiental e que esse 
dever é imposto ao Estado e à coletividade, de forma independente da responsabilidade civil pela causação do dano; 

CONSIDERANDO, desse modo, que independente da autoria do dano e de responsabilidade civil, o dever de reparação ambiental 
impõe ao proprietário, in casu, o DNIT, a preservação e recuperação da área, pois tal responsabilidade é objetiva e propter rem (art. 14, §1º Lei 6.938/81), 
sem prejuízo da futura responsabilização civil, administrativa e penal do efetivo causador do dano ambiental; 

CONSIDERANDO que o meio ambiente deve ser protegido para a presente e para as futuras gerações, cabendo a todos – Poder 
Público e coletividade – a sua preservação e reparação, dever este ainda mais nítido na situação em análise, pela condição de proprietário do imóvel e de 
órgão da administração pública ostentada pelo DNIT 

RECOMENDA: 
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1) Ao DNIT que promova a recuperação ambiental da área degradada, localizada nas imediações da BR 153, km 52, mediante a 
adoção de pelo menos as seguintes condutas: 

a) elaboração e apresentação de projeto de recuperação de área degradada – PRAD, que deve ser apresentado em prazo razoável ao 
órgão ambiental competente; 

b) após a aprovação do PRAD, execução do projeto nos termos e prazos fixados pelo órgão ambiental; 
c) o acompanhamento da área a ser recuperada, realizando as intervenções necessárias para que se evite novos danos. 
Fixo o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento, para que o DNIT informe se acata a presente Recomendação. 
Esta Recomendação constitui o destinatário em mora e, se não acatada, implicará na adoção das medidas administrativas e judiciais 

inseridas nas atribuições do Ministério Público Federal. 
A pesente recomendação é expedida em duas vias originais de igual teor e forma, devendo uma delas seguir ao órgão recomendado 

e a outra ser juntada ao procedimento administrativo que lhe deu suporte. 
Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 
 

CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 17620| 
DESPACHO DE 4 DE SETEMBRO DE 2014 

 
Inquérito Civil n. 1.31.000.001125/2012-77 Assunto: Apurar a situação do antigo 
cemitério ''Banana Patch'', localizado na região de Santo Antônio, em Porto 
Velho/RO. 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público que visa apurar a situação do antigo cemitério ''Banana Patch'', localizado na região de Santo 
Antônio, em Porto Velho/RO. 

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 a proximidade do prazo de encerramento para conclusão das diligências nesse inquérito, 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)  Reitere-se o Ofício 594/2014 em forma de requisição. 
Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 5966| 
PORTARIA Nº 42, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 
a) considerando o término do prazo de tramitação do procedimento preparatório, e 
b) considerando a necessidade de dar prosseguimento às investigações quanto à aplicação de recursos do FAR na recuperação de 

vícios construtivos de imóveis do PAR; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL nº 1.33.001.000557/2014-48 para promover a ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e no sítio da PRSC e comunique-se está instauração à 1ª Câmara 

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

MICHAEL VON MÜHLEN DE BARROS GONÇALVES 
Procurador da República 

 

 
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 - 29521| 

PORTARIA Nº 203, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na presente notícia de fato de nº 1.33.000.002283/2015-12, versando sobre construção 

irregular às margens da Lagoa da Conceição, área de preservação permanente e bem da União, na localidade do Saquinho, nesta Capital (Coordenadas -
48.446984 W, -27.521582 S); 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL, a partir da Notícia de Fato de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA CILIAR. MARGENS DE LAGOA. 

OCUPAÇÃO. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. SAQUINHO. COSTA DA LAGOA. LAGOA DA CONCEIÇÃO. 
FLORIANÓPOLIS. 

Determino, ainda, que seja oficiado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Florianópolis para requisitar cópia de 
eventuais alvarás concedidos para realização da construção e demais informações da referida obra, bem como à FLORAM, para vistoria e adoção das 
providências cabíveis. 

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

 
ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 29537| 
PORTARIA Nº 204, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

distância, oferecido pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), por intermédio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para o segundo 
semestre letivo de 2015, em razão da falta de repasse de verbas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo 
Ministério da Educação. 

Converta-se a presente Notícia de Fato nº 1.33.000.002308/2015-88 em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos e buscar solução 
que não traga prejuízo para os estudantes.  

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
PRDC. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. SUSPENSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

FALTA DE REPASSE DE VERBAS. CORTES E CONTINGENCIAMENTOS DE RECURSOS. PREJUÍZOS AOS ALUNOS. UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CAPES. MEC.  

Determino: 
a) Proceda-se ao registro da presente Portaria, com as anotações consequentes; b) Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal 

dos Direitos do Cidadão e ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC da 4ª Região - NAOP4; 
c)Após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 29556| 
PORTARIA Nº 205, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na presente notícia de fato de nº 1.33.000.002118/2015-61, versando sobre desmatamento 

em área d eprservação permanente (mata ciliar) na Rua Vereador Osni Ortiga, no terreno ao lado do imóvel nº 2267, na Lagoa da Conceição, nesta 
Capital; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL, a partir da Notícia de Fato de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA D EPRESREVAÇÃO PERMANENTE. MATA CILIAR. RESTINGA. MATA ATLÂNTICA. 

DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RUA VEREADOR OSNI ORTIGA. LAGOA DA CONCEIÇÃO. FLORIANÓPOLIS/SC. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Determino, ainda, seja oficiado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, à FLORAM e à Companhia de 
Polícia de Proteção Ambiental, para realização de vistoria no local e obtenção de informações. 

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

 
ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 29610| 
RETIFICAÇÃO 

 
Na Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2015, publicada no DMPF-e Extrajudicial de 14/08/2015, página 56, acrescente-se a tabela 

abaixo na listagem de Autos:  
AUTOS JUDICIAIS 

5000683-61.2015.4.04.7215 
5000726-95.2015.4.04.7215 
5007203-58-2015.4.04.7208 
5002695-48.2015.4.04.7215 
5006553-11.2015.4.04.7208 
5005015-92.2015.4.04.7208 
5005000-60.2014.4.04.7208 
5004503-12.2015.4.04.7208 
5004839-16.2015.4.04.7208 
5005769-05.2013.4.04.7208 
5002456-41.2010.4.04.7208 
5007633-10.2015.4.04.7208 
5001829-61.2015.4.04.7208 
AUTOS EXTRAJUDICIAIS 

1.33.008.000214/2015-02 
1.33.008.000279/2015-40 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1565| 
DESPACHO DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.33.010.000093/2015-41  
 

Tendo em vista o ajuizamento de Ação Civil Pública perante a 1ª Vara Federal de Concórdia, sob o nº 5001838-11.2015.4.04.7212 
(protocolo à fl. 84), arquivem-se os autos físicos da Notícia de Fato nesta Procuradoria, procedendo-se às devidas anotações nos sistemas institucionais 
de controle processual. 

Comunique-se, como habitualmente realizado, ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 
4ª Região a propositura de Ação Civil Pública acerca dos fatos narrados nestes autos. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 29497| 
DESPACHO DE 15 DE AGOSTO DE 2015 

 
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.002206/2014-81 
 

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 o recebimento da resposta a ofício expedido à Secretaria Executiva da CMED, 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; 
3) contate-se a Secretaria Executiva da CMED (na ANVISA), solicitando a apresentação de resposta ao Ofício nº 7092/2014, já 

reiterado por meio do Ofício nº 2241/2015. Certifique-se o contato nos autos; 
4) com a apresentação da resposta, à Ajur para análise. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 29496| 
DESPACHO DE 15 DE AGOSTO DE 2015 

 
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.002234/2014-07 
 

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 efetiva realização da inspeção in loco pela Assessoria de Pesquisa e Análise da PRSC, que se encontra pendente, e, 

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

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2614| 
PORTARIA Nº 11, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

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

constitucionais e legais, com esteio nos artigos 127, caput, e 129, II, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, e 

Considerando que o inquérito civil tem assento no artigo 129, III, da Constituição Federal, no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no 
artigo 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 
e art. 5º, inciso II, alínea “C” e inciso III, alínea “D”, da Lei Complementar nº. 75/93; 

Considerando que os fatos descritos no presente procedimento administrativo relatam indícios de criação/comercialização de peixe 
exótico pelo Grupo Águas Claras, Razão Social: Razão Social: Martinho Carlos Colpani Filho Mococa – ME, CNPJ nº. 72.946.163/0001-72, sem as 
licenças cabíveis, emitidas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura; 

Considerando que, no referido procedimento, encontram-se reunidos documentos e elementos de convicção que permitem a 
instauração de uma investigação preliminar; 

Considerando que a Resolução nº 87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com as 
alterações introduzidas pelas Resoluções de nº 106, de 06/04/2010, e nº 108, de 04/05/2010, desse Conselho; e, ainda, a Resolução nº 23, de 17/09/2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, determinam em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de 
outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu 
provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

DETERMINO: 
1 – A conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.023.000068/2015-81 em Inquérito Civil para apuração e responsabilização 

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

2 – Após os registros de praxe, a comunicação imediata à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, nos termos do disposto no artigo 4º, VI, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, para 
fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União. 

3. Após, reitere-se o ofício ao Superintendente Federal de Pesca e Aquicultura no Estado de São Paulo para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, informe e comprove se o Grupo Águas Claras – Razão Social: Martinho Carlos Colpani Filho Mococa – ME, CNPJ nº. 72.946.163/0001-
72, possui licença e registro para criação e/ou comercialização do peixe Pangasius (Panga). 

Cumpra-se. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2621| 
PORTARIA Nº 12, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

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

constitucionais e legais, com esteio nos artigos 127, caput, e 129, II, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, e 

Considerando que o inquérito civil tem assento no artigo 129, III, da Constituição Federal, no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no 
artigo 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil, a Ação Civil Pública e a Ação de 
Improbidade Administrativa, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, entre eles, o 
respeito aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, conforme art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e art. 5º, inciso 
I, alínea “h”, da Lei Complementar nº. 75/93; 

Considerando que os fatos descritos no presente procedimento administrativo relatam indícios de erros nas planilhas de medição e 
pagamento em relação à empresa MVG Engenharia e Construção Ltda., na licitação das obras de ampliação dos segundo módulo do Hospital Escola 
Professor Dr. Horácio Carlos Panepucci, indicando, a priori, atos de improbidade administrativa praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de São 
Carlos; 

Considerando que os recursos para a ampliação do segundo módulo do Hospital Escola têm origem em repasses realizados pela União 
ao Município; 

Considerando que, no referido procedimento, encontram-se reunidos documentos e elementos de convicção que permitem a 
instauração de uma investigação preliminar; 

Considerando que a Resolução nº 87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com as 
alterações introduzidas pelas Resoluções de nº 106, de 06/04/2010, e nº 108, de 04/05/2010, desse Conselho; e, ainda, a Resolução nº 23, de 17/09/2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, determinam em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação 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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outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu 
provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

DETERMINO: 
1 – A conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.023.000070/2015-51 em Inquérito Civil para apuração e responsabilização 

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

2 – Após os registros de praxe, a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, nos termos do disposto no artigo 4º, VI, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, para 
fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União. 

3. Após, oficie-se à municipalidade para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos cópia do contrato/convênio ou congênere 
firmado com a União para o repasse de verbas para as obras de ampliação dos segundo módulo do Hospital Escola Professor Dr. Horácio Carlos 
Panepucci. 

Cumpra-se. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2624| 
PORTARIA Nº 13, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

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

constitucionais e legais, com esteio nos artigos 127, caput, e 129, II, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, e 

Considerando que o inquérito civil tem assento no artigo 129, III, da Constituição Federal, no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no 
artigo 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 
e art. 5º, inciso I, alínea “h”, da Lei Complementar nº. 75/93; 

Considerando que os fatos descritos no presente procedimento administrativo relatam indícios de descumprimento de normas legais 
e infralegais, atinentes ao licenciamento do empreendimento “Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra”, mais especificamente no que toca à 
realização de audiências públicas pelo IBAMA, responsável pelo licenciamento ambiental; 

Considerando que o IBAMA realizou até a presenta data, na área de abrangência desta Procuradoria da República, uma única 
audiência pública, na cidade de São Carlos; 

Considerando que os municípios de Brotas, Ibaté, Ribeirão Bonito também sofreram influência do empreendimento Sistema de 
Transmissão Mata de Santa Genebra, conforme respectivo EIA/RIMA; 

Considerando que, segundo informações do IBAMA, não há previsão de novas audiências públicas relativas ao empreendimento em 
questão; 

Considerando que no referido procedimento, encontram-se reunidos documentos e elementos de convicção que permitem a 
instauração de uma investigação preliminar; 

Considerando que a Resolução nº 87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com as 
alterações introduzidas pelas Resoluções de nº 106, de 06/04/2010, e nº 108, de 04/05/2010, desse Conselho; e, ainda, a Resolução nº 23, de 17/09/2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, determinam em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de 
outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu 
provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

DETERMINO: 
1 – A conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.023.000083/2015-20 em Inquérito Civil para apuração e responsabilização 

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

2 – Após os registros de praxe, a comunicação imediata à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, nos termos do disposto no artigo 4º, VI, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, para 
fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União. 

3 – Oficiem-se aos Municípios de Brotas, Ibaté e Ribeirão Bonito para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informem o que se segue: 
a) se a municipalidade tem ciência do empreendimento denominado “Sistema de Transmissão Mata de Santa Genebra”, cuja 

implementação está a cargo do consórcio Mata de Santa Genebra Transmissão S/A, formado pelas empresas COPEL Geração e Transmissão S/A e Furnas 
Centrais Elétricas S/A; 

b) se têm ciência de que o respectivo município encontra-se inserido na área de influência (impacto) do empreendimento; 
c) se recebeu convite ou teve ciência por outro meio de publicidade específico sobre a possibilidade de realização de audiência pública 

para informações sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; 
d) se o município tem interesse em realizar audiência pública com o fim dirimir dúvidas e, eventualmente, apresentar críticas e/ou 

sugestões a respeito do empreendimento. 
Cumpra-se. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2627| 
PORTARIA Nº 14, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com esteio nos artigos 127, caput, e 129, II, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, e 
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Considerando que o inquérito civil tem assento no artigo 129, III, da Constituição Federal, no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no 
artigo 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 
e art. 5º, inciso I, alínea “h”, da Lei Complementar nº. 75/93; 

Considerando que os fatos descritos no presente procedimento administrativo pelo Conselho Regional de Educação Física do Estado 
de São Paulo relatam possível irregularidade no curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física das Faculdades Dracena (FUNDEC), bem 
como no processo de registro dos respectivos diplomas pela Universidade Federal de São Carlos, face a novas diretrizes que regulamentam os cursos 
estabelecidas pelo Ministério da Educação; 

Considerando que a existência de aparente conflito normativo entre o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Nacional de 
Educação no que tange às modalidades possíveis de graduação; 

Considerando que no referido procedimento, encontram-se reunidos documentos e elementos de convicção que permitem a 
instauração de uma investigação preliminar; 

Considerando que a Resolução nº 87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com as 
alterações introduzidas pelas Resoluções de nº 106, de 06/04/2010, e nº 108, de 04/05/2010, desse Conselho; e, ainda, a Resolução nº 23, de 17/09/2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, determinam em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de 
outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu 
provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

DETERMINO: 
1 – A conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.023.000084/2015-74 em Inquérito Civil para apuração e responsabilização 

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

2 – Após os registros de praxe, a comunicação imediata à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, nos termos do disposto no artigo 4º, VI, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, para 
fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União; 

3 – Tendo em vista que até a presente data não houve resposta ao ofício de fls. 83, reitere-o, alertando destacadamente o destinatário 
sobre as prerrogativas ministeriais. 

Cumpra-se. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8042| 
PORTARIA Nº 70, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PP n° 1.34.004.000186/2015-18); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93;  Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90, Lei 11977/09 e demais normas 
de proteção aos direitos transindividuais.Com o objetivo de apurar irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida no município de Hortolândia. 
Suposto favorecimento pessoal.  Benefícios do programa em favor de quem já possui residência; atuação na dimensão preventiva; Atuação na dimensão 
repressiva corretiva; atuação na dimensão repressiva punitiva; proteção da ação pública e de seus resultados sociais. Fatos narrados na denúncia: A 
representante afirma que ela e seu pai se inscreveram no programa Minha Casa Minha Vida, no município de Hortolândia, em 2009. Entretanto, ao 
procurar a Secretaria Municipal de Habitação, em 2014, seu pai foi orientado a refazer o cadastro, pois seu nome não constava da lista de inscritos.  
Determino as seguintes atividades de mérito:  reiteração do ofício nº 1441/2015 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8045| 
PORTARIA Nº 71, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PP n° 1.34.004.000188/2015-15); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93; Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90 e demais normas de proteção aos 
direitos transindividuais. Com o objetivo de apurar ocorrência de anotações restritivas em nome de clientes que propuseram ação judicial contra a 
instituição financeira, atuação na dimensão preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; atuação na dimensão repressiva punitiva; proteção da 
ação pública e de seus resultados sociais. Fatos narrados na denúncia:Segundo as informações apresentadas, a instituição financeira manteria anotações 
restritiva no nome de clientes que propusessem ações judiciais contra o banco.  Determino as seguintes atividades de mérito: análise do procedimento. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8047| 
PORTARIA Nº 72, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PP n° 1.34.004.000227/2014-95); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93; Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90, Lei 11977/09 e demais normas de 
proteção aos direitos transindividuais. Com o objetivo de investigar Empreendimento Jardim Bassoli, Consumidor e Ordem Econômica. Programa Minha 
Casa Minha Vida; atuação na dimensão preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; atuação na dimensão repressiva punitiva; proteção da ação 
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pública e de seus resultados sociais.  Fatos narrados na denúncia: Inexistência de equipamentos públicos na região, para o atendimento satisfatório das 
famílias do empreendimento Jardim Bassoli. Os moradores também relatam a existência de muitos defeitos nas áreas comuns e parte interna das unidades 
habitacionais.Determino as seguintes atividades de mérito: análise do procedimento 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8050| 
PORTARIA Nº 73, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PP n° 1.34.004.000202/2015-72); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93, Lei 8.080/90. Artigos 196/200 da Constituição Federal. E demais 
normas de proteção aos direitos individuais indisponíveis. Com o objetivo de atuação na dimensão preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; 
Atuação na dimensão repressiva punitiva; Objetivo de proteção da ação pública e de seus resultados sociais. Fatos narrados na denúncia: Falha na 
prestação de serviços em saúde. Irregularidades no fornecimento de medicamentos na rede pública de saúde. Judicialização dos serviços em saúde, 
onerando ainda os serviços específicos em saúde.  Determino as seguintes atividades de mérito: aguardar reposta do ofício requisitório enviado ao 
Município de Campinas, com o fim de analisar as informações com os fatos narrados nos autos 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8052| 
PORTARIA Nº 74, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (PP n° 1.34.004.000187/2015-72); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93; Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90, Resolução 42/2012 
DB/FNDE/MEC e demais normas de proteção aos direitos transindividuais. Com o objetivo de apurar notícia de ineficiência no sistema de distribuição 
de livros didáticos pelo MEC/FNDE e remanejamento de livros didáticos entre unidades de ensino que favorece a falta de material em algumas escolas 
e sobra em outras; atuação na dimensão preventiva; Atuação na dimensão repressiva corretiva; atuação na dimensão repressiva punitiva; proteção da ação 
pública e de seus resultados sociais. Fatos narrados na denúncia: O denunciante afirma que a distribuição de livros didáticos, as escolas estaduais, é 
ineficiente, pois muitos estabelecimentos acabam por receber exemplares a mais, enquanto que nos outros, o número é insuficiente para a quantidade de 
alunos. O excedente, que não é repassado as outras unidades escolares, é destinado a reciclagem.  Determino as seguintes atividades de mérito:  expedir 
ofício a Diretoria de Ensino e Secretaria Estadual de Educação. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 56896| 
PORTARIA Nº 358, DE 13 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 
CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta Procuradoria da República, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002757/2015-89 

para apuração de possível irregularidade no impedimento para aditamento de transferência de curso no SisFies, erro 0037; 
CONSIDERANDO que as diligências até então realizadas não esgotam a necessidade de aprofundar a investigação; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Administrativo Preparatório nº 1.34.001.002757/2015-89 (art. 5o, inciso III, da Resolução 

nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela Coletiva). 
3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

5. Designo o(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito civil (arts. 4º, 
inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

6. No mais, aguarde-se resposta ao ofício nº 12.841/2015 de 10 de agosto do corrente ano. 
  

MELISSA GARCIA BLAGITZ DE ABREU E SILVA 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2806| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na nova ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de novas visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde do Município, 
com a finalidade de se verificar a atual situação geral da prestação do serviço público de saúde, tendo sido constatado o descumprimento de parte da 
Recomendação nº 01/2013, expedida no bojo do IC nº 1.34.022.000 115/2012-54, mormente no tocante à implantação de sistema de controle de ponto 
eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO, ainda, que fora constatado que diversas unidades de saúde possuem a instalação de ponto eletrônico, porém sem 
utilização, o que pode implicar desperdício de recursos públicos, considerando os gastos efetivados para um sistema inoperante; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho;   

CONSIDERANDO que os demais profissionais de saúde geralmente preenchem folhas de ponto com “horário britânico”, muitas 
vezes, ainda, de forma incompleta; 

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Jaú/SP, na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito Rafael Agostini, que, em relação às unidades públicas municipais de 

atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as formalidades constitucionais e legais pertinentes, nas unidades que já possuem o ponto eletrônico 

instalado, o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo 
os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem a jornada de trabalho legalmente estabelecida;   

(b) - providencie, observadas as formalidades constitucionais e legais pertinentes, nas unidades que ainda não possuem o ponto 
eletrônico, sua instalação e funcionamento para todos os profissionais da saúde; 

(c) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 
MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2809| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  
 

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, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Bariri/SP, na pessoa da Exma. Sra. Prefeita Deolinda Maria Antunes Marino, que, em relação às unidades públicas 

municipais de atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 
MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2811| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 
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CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Barra Bonita/SP, na pessoa do Exmo. Sr. Glauber Guilherme Belarmino, que, em relação às unidades públicas 

municipais de atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 
MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2814| 
RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 
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CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Bocaina/SP, na pessoa do Exmo. Sr. José Carlos Soave, que, em relação às unidades públicas municipais de 

atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 

MARCOS SALATI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2816| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Igaraçu do Tietê/SP, na pessoa do Exmo. Sr. Carlos Alberto Varasquim, que, em relação às unidades públicas 

municipais de atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
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a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 

MARCOS SALATI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2818| 
RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Itaju/SP, na pessoa do Exmo. Sr. José Luís Furcin, que, em relação às unidades públicas municipais de atendimento 

à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 

MARCOS SALATI 
Procurador da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2820| 

RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Itapuí/SP, na pessoa do Exmo. Sr. José Eduardo Amantini, que, em relação às unidades públicas municipais de 

atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 
MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2822| 
RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Mineiros do Tietê/SP, na pessoa do Exmo. Sr. José Carlos Vendramini, que, em relação às unidades públicas 

municipais de atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 
MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2824| 
RECOMENDAÇÃO Nº 9, DE 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.022.000066/2014-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais estabelecidas, em especial, nos artigos 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal, 5º, incisos I e V, alínea “a”, 6º, XX, da Lei 
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), vem expor e recomendar o que segue:  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, art. 129, inciso II, e artigo 5º, inc. V, “a”, da Lei Complementar nº 
75/93, é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos 
às ações e aos serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”;  

CONSIDERANDO que se qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde (Constituição Federal, artigo 197), o 
que revela seu caráter de essencialidade na ordem constitucional, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por entes privados; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos 
e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

 
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, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”;  

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não tenha 
o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço público 
ao risco de sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhadas;  

CONSIDERANDO, ademais, que houve a realização de visitas por servidores deste Parquet às unidades de saúde dos municípios de 
sua área de atribuição, com a finalidade de verificar a situação geral da prestação do serviço público de saúde, inclusive no tocante à utilização de sistema 
de controle de ponto eficaz, de preferência eletrônico; 

CONSIDERANDO que, em geral, fora levantado que os médicos e odontólogos não se sujeitam a controle de ponto, restringindo os 
atendimentos ao número de consultas, não à jornada normal de trabalho, bem como constatada a ineficácia do controle de ponto atualmente existente 
para os demais profissionais de saúde;   

CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público em controlar a jornada de trabalho de forma eficaz pode implicar dano ao erário 
por pagamentos indevidos realizados sem a adequada prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que o não cumprimento da jornada de trabalho, principalmente por médicos, prejudica o atendimento à saúde e 
a sua própria qualidade, sendo que a restrição da jornada ao número de consultas pode torná-las superficiais, com prejuízo à sua própria finalidade;   

Do exposto, o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93:   
Ao Município de Torrinha/SP, na pessoa do Exmo. Sr. Thiago Rodrigo Rochiti, que, em relação às unidades públicas municipais de 

atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade: 
(a) - providencie, observadas as regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro 

eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, incluindo os médicos e odontólogos, de sorte a cumprirem 
a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado 
por todos os profissionais de saúde; 

(b) - estabeleça rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, de sorte que a jornada de 
trabalho seja devidamente cumprida.  

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos imputáveis à sua omissão.  

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas necessárias visando o saneamento das irregularidades. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 30 (trinta) dias para informar o acatamento ou não da presente recomendação e 
as medidas que serão adotadas para viabilizar o seu cumprimento.  

 
MARCOS SALATI 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 56759| 
RECOMENDAÇÃO N° 43, DE 11 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil n° 1.34.001.00006126/2013-77 
 

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

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, na forma do art. 127, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e 
extrajudicial das populações indígenas, nos termos do art. 129, incs. II, III e V, da Constituição Federal, do art. 5°, inc. III, alínea “e”, e art. 6°, inc. VII, 
“a” e “c”, XI e XX, da lei complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil n° 1.34.001.006126/2013-77 foi instaurado para investigar a eventual omissão da SABESP 
no que se refere à despoluição do Ribeirão que corta a terra indígena Jaraguá, nesta capital, bem como para apurar os impactos da sobreposição do Parque 
Estadual do Jaraguá à supracitada terra indígena. 

CONSIDERANDO que a terra indígena Jaraguá conta atualmente com apenas 1,5 hectare de área demarcada, sendo a menor aldeia 
demarcada no Brasil; 

CONSIDERANDO as informações contidas no relatório técnico de vistoria n° 13/2015-ASSPER/PRSP/MPF, subscrito pelo analista 
de Engenharia Sanitária/Perito desta Procuradoria da República (cópia anexa); 

CONSIDERANDO que o referido relatório foi elaborado com o escopo de identificar as principais fontes de poluição do Ribeirão 
Vermelho (também denominado Ribeirão das Lavras); 

CONSIDERANDO o concreto risco de cunho ambiental e sanitário à população indígena que habita a referida aldeia; 
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público para expedir recomendações aos órgãos públicos, 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 (art. 6°, inc. XX, da lei complementar 75/93); 

RECOMENDA ao Subprefeito de Pirituba/Jaraguá que adote as medidas necessárias para: 
a) canalizar as águas da nascente utilizada para lavagem de veículos, sito à Rua Antônio Cardoso Nogueira, 428, em frente ao portão 

da cimenteira desativada, no sentido de impedir a poluição da cabeceira do Ribeirão Vermelho; e 
b) construir dispositivo para contenção de material sólido e do lixo a montante da Rodovia dos Bandeirantes. 
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Requisita-se seja o subscritor informado das providências adotadas para o atendimento desta recomendação, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento. 

O não cumprimento dos termos desta recomendação, bem como a ausência de resposta ou resposta negativa, no prazo assinalado, 
ensejará a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais que o Ministério Público Federal entenda necessárias. 

 
ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO 

Procurador da República 
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