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CONSELHO SUPERIOR 
##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 209442| 

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015 
 

Data: 18.9.2015 
Hora: 9 horas 
Local: Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República.  SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - Sala AC-05) 

PAUTA DESTA SESSÃO 
1) 

Processo nº : 1.00.001.000016/2012-07 
Interessado(a)  Conselho Superior do Ministério Público Federal 
Assunto : Regimento Interno do CSMPF 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

2) 
Processo nº  : 1.00.001.000197/2012-63 
Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Estabelece regras mínimas comuns para o exercício dos plantões no âmbito do MPF. Anteprojeto de Resolução 

CSMPF n° 50 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

 

Brasília, 27 de agosto de 2015. 
 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral da República 

Presidente do CSMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 208254| 
7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2015 

 

 
Data:  1º.9.2015 
Hora:  9 horas 
Local:  Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - 

Sala AC-05) 
 

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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PAUTA DESTA SESSÃO 
 
Aprovação das atas da 3ª Sessão Extraordinária (10.7.2015) e da 6ª Sessão Ordinária (4.8.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000068/2015-18 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Convocação de Procurador Regional da República para substituir Subprocurador-Geral da República. Resoluções CSMPF 

nºs 81 e 117. 
Origem : Distrito Federal 
 Processo nº : 1.00.001.000084/2015-19 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
 Processo nº : 1.01.000.000127/2015-21 
Interessado(a) : Dr. Edmar Gomes Machado 
Assunto 

: 

Autorização para residir temporariamente no município de Belo Horizonte, local onde comparecerá às sessões da 1ª Câmara 
Regional Previdenciária do TRF/1ª Região, com lotação na Procuradoria Regional da República, com sede em Brasília, 
sem prejuízo das atribuições na Unidade de origem. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
 

 Processo nº : 1.00.001.000084/2014-20 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Indicação de membro suplente da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Origem : Distrito Federal 

 Processo nº : 1.00.001.000098/2014-43 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Mato Grosso 
Assunto : Atuação conjunta. Força tarefa “Operação Ararath”. Prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 17.8.2015. 

Referendar. 
Origem : Mato Grosso 
 Processo nº : 1.00.001.000173/2012-12 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Minas Gerais 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário do estado de Minas Gerais. (Suplente: 

Dr. Eduardo Morato Fonseca) 
Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
 Processo nº : 1.00.001.000146/2012-31 
Interessado(a) : Dr. Luiz Fernando Gaspar Costa 
Assunto : Tese de Doutorado em Direito. Curso realizado na Universidade de Namur/Bélgica. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000011/2014-38 
Interessado(a) : Dr. Gustavo de Carvalho Guadanhin 
Assunto : Afastamento para participar do Exame de Qualificação referente ao curso de Mestrado em Direito Penal, na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, no dia 24.8.2015. Referendar. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000064/2014-59 
Interessado(a) : Dr. Marcos André Carneiro Silva 
Assunto : Relatório trimestral das atividades referente ao curso Mestrado em Direitos Humanos da University College London, 

Inglaterra. 
Origem : Bahia 
Relator : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
 Processo nº : 1.00.001.000022/2015-07 
Interessado(a) : Ouvidoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatório estatístico da Ouvidoria Geral do MPF (período abril a junho de 2015) 
Origem : Distrito Federal 
Relator : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
 Processo nº : 1.00.002.000040/2015-71 
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Interessado(a) : Corregedoria da Ministério Público Federal 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 44/2015-HC, de 22.7.2015, do Senhor Corregedor do Ministério Público Federal, que 

determinou o arquivamento da sindicância CMPF nº1.00.002.000040/2015-83. 
Origem : Distrito Federal 
Relator : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
 Processo nº : 1.00.001.000091/2015-11 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Amapá 
Assunto : Autorização para os Procuradores da República Felipe de Moura Palha, Silva, Ricardo Augusto Negrine e Thiago Cunha 

de Almeida, bem como a todos os Procuradores da República no Amapá que venham a atuar nos processos em substituição 
aos referidos membros, oficiarem junto à Justiça Estadual do Amapá no bojo da Ação Cautelar nº 
0000535.28.2015.8.03006, na ação principal a ser ajuizada e nas ações de execução dos termos de ajustamento de conduta 
firmados. 

Origem : Amapá 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
 Processo nº : 1.00.001.000104/2015-43 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria Regional da República da 2ª Região, realizada no período de 2 a 
4.9.2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
 Processo nº : 1.00.001.000109/2015-76 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Paraná 
Assunto 

: 
Impugnação acerca da participação de membro do Ministério Público Federal para compor o Comitê Estadual de 
Precatórios, decorrente do FONAPREC - Fórum Nacional de Precatórios do Paraná. 

Origem : Paraná 
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
 Processo nº : 1.00.001.000125/2015-69 
Interessado(a) : Procuradoria da República em São Paulo - PR/SP 
Assunto 

: 
Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Franca/SP (Portaria PRM-Franca nº 1, de 
23 de junho de 2015). Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
 Processo nº : 1.00.001.000126/2015-11 
Interessado(a) : Procuradoria da República na Bahia 
Assunto 

: 
Indicação de representantes do Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário da Bahia. (Titular: Dra. Caroline 
Rocha Queiroz e suplente: Dra. Flávia Galvão Arruti) 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
 Processo nº : 1.00.001.000132/2015-61 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Amapá 
Assunto 

: 
Indicação de representante do Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário do Amapá/ AP. (Suplente: Dra. 
Ludmilla Vieira de Souza Mota).  

Origem : Macapá 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
 Processo nº : 1.00.001.000133/2015-13 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Goiás. 
Assunto 

: 

Indicação de representantes do Ministério Público Federal para compor o Gabinete de Gestão Integrada do Goiás – 
GGI/GO, vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Justiça do Goiás - Sistema Único de Segurança Pública. (Titular: 
Dr. Raphael Perissé Rodrigues Barbosa e suplente: Dr. Helio Telho Corrêa Filho) 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
 Processo nº : 1.00.001.000135/2015-02 
Interessado(a) : Dr. Rodrigo Gomes Teixeira 
Assunto 

: 
Afastamento para frequentar o curso de Doutorado em Direito "Ciências Jurídico-Criminais", na Universidade de Coimbra, 
Portugal, no período de 14.9 a 19.12.2015 e 7.1 a 30.6.2016. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
 Processo nº : 1.00.001.000136/2015-49 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Goiás 
Assunto 

: 

Indicação de representantes do Ministério Público Federal na Comissão Estadual de Pacificação Social da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública de Goiás – CEPAZ. (Titular: Dr. Ailton Benedito de Souza e suplente: Dra. Mariane 
Guimarães de Mello Oliveira)  

Origem : Goiás 
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
 Processo nº : 1.00.001.000137/2015-93 
Interessado(a) : Dra. Zélia Luiza Pierdoná 
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Assunto 

: 

Afastamento, no período de 7 a 10.9.2015, para participar do III Encontro de Internacionalização do CONPEDI 
"Participação, Democracia e Cidadania na perspectiva do Direito Iberoamericano", em Madri, Espanha, no período de 7 a 
9.9.2015. Referendar. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000138/2015-38 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, no período de 24 a 
28.11.2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
 Processo nº : 1.00.001.000139/2015-82 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria da República no Amazonas, no período de 10 a 14.11.2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
 Processo nº : 1.00.001.000140/2015-15 
Interessado(a) : Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo 
Assunto 

: 

Autorização para o Procurador da República Pedro Antônio de Oliveira Machado, lotado na Procuradoria da República em 
Bauru/SP, e seu substituto legal, atuarem em conjunto com a Procuradora Regional da República Elizabeth Mitiko 
Kobayashi, lotada na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, nos procedimentos, ações e quaisquer outras 
medidas cabíveis para tutelar o interesse público, referentes a temas relacionados às áreas da Comunicação e do Direito, 
incluindo, especialmente, radiodifusão sonora, televisão e mídias digitais, distribuídos ao ofício da Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão de São Paulo. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000141/2015-51 
Interessado(a) : Dr. Felipe Torres Vasconcelos 
Assunto 

: 

Autorização para o Procurador da República Felipe Torres Vasconcelos, lotado na Procuradoria da República em 
Araguaína/TO, oficiar nos autos do processo judicial n° 5000692-21.2013.827.2720, que tramita no Tribunal de Justiça de 
Tocantins, considerando a sua atuação no Procedimento Preparatório n° 1.36.001.000166/2015-01. Referendar. 

Origem : Tocantins 
 Processo nº : 1.00.001.000142/2015-04 
Interessado(a) : Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Assunto 

: 
Afastamento, no período de 31.8 a 8.9.2015, para participar, na condição de palestrante, do Congresso de Direitos 
Humanos, Gênero e Sexualidade, em San Juan/Porto Rico, nos dias 2 e 3.9.2015. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
 Processo nº : 1.00.001.000143/2015-41 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária nos gabinetes dos Subprocuradores-Gerais da República, no período de 17 a 
21.11.2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
 Processo nº : 1.00.001.000144/2015-95 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, no período de 17 a 21 de 
novembro de 2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
 Processo nº : 1.00.001.000145/2015-30 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária nas Câmaras de Coordenação e Revisão, no período de 17 a 21.11.2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
 Processo nº : 1.00.001.000146/2015-84 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto 

: 
Relatório geral da Correição Ordinária no Rio Grande do Sul, no período de 29.9 a 17.10.2014. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
 Processo nº : 1.00.001.000147/2015-29 
Interessado(a) : Dr. Renato de Freitas Souza Machado 
Assunto 

: 
Afastamento, no período de 21.9 a 21.12.2015, para participar do "XII Máster Universitário de Protección Internacional de 
los Derechos Humanos" na Universidade de Alcalá, Madri/Espanha, no período de 24.9 a 20.12.2015.  

Origem : Rio de Janeiro 
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Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
 Processo nº : 1.00.001.000148/2015-73 
Interessado(a) : Dr. Alexandre Assunção e Silva 
Assunto 

 
Concurso público para provimento de cargos de Procurador da República. Solicita alteração do regulamento. 

Origem : Piauí 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
 Processo nº : 1.00.001.000150/2015-42 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 
Assunto 

: 
Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 1ª Região (Portaria PRR1 nº 134, 
de 6 de agosto de 2015, que altera a Portaria PRR1 nº 119, de 19 de novembro de 2012). Resolução CSMPF nº 104. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão Aras 
 Processo nº : 1.00.001.000151/2015-97 
Interessado(a) : Dr. André de Vasconcelos Dias 
Assunto 

: 

Afastamento para participar, na condição de instrutor, do curso de Pós-Graduação lato sensu em Controle, Detecção e 
Repressão a Desvios de Recursos Públicos, na Escola de Administração Fazendária - ESAF, em Belo Horizonte/MG, no 
período de 27 a 29.8.2015. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000153/2015-86 
Interessado(a) : Dr. Alessander Wilckson Cabral Sales 
Assunto 

: 
Afastamento para participar da "Week of Aduanced Mediation Training at Columbia Law School" na Universidade de 
Colúmbia, Nova York/Estados Unidos da América, no período de 17 a 30.9.2015. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000154/2015-21 
Interessado(a) : Dr. Alan Rogério Mansur Silva 
Assunto 

: 
Afastamento, no período de 11 a 18.9.2015, para participar da "20ª Conferência Anual e o Encontro Geral de Associações 
Internacionais de Procuradores", em Zurique/Suíça, no período de 13 a 17.9.2015. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
 Processo nº : 1.00.001.000156/2015-10 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 3ª Região 
Assunto 

: 
Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 3ª Região (Portaria PRR3ª Região 
nº 200, de 15 de julho de 2015 – Núcleo de Combate a Corrupção - NCC). Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
 Processo nº : 1.00.001.000157/2015-64 
Interessado(a) : Dr. Bruno José Silva Nunes  
Assunto 

: 
Afastamento para frequentar curso de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 1 (um) 
dia por semana, no período de agosto a dezembro de 2015. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Conselheira Mônica Nicida Garcia (Conselheiro anterior Oswaldo José Barbosa Silva 
 Processo nº : 1.00.001.000158/2015-17 
Interessado(a) : Dr. André Lopes Lasmar 
Assunto 

: 

Afastamento para elaboração de tese de doutorado em Direito internacional da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, no período de 21.9 a 19.12.2015. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000159/2015-53 
Interessado(a) : Dr. Pedro Henrique Távora Niess 
Assunto 

: 
Afastamento para participar, como palestrante, do evento “Carreira do Ministério Público Federal”, na faculdade Damásio, 
em São Paulo/SP, no dia 28 de agosto de 2015. Referendar. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

 
 Processo nº : 1.00.001.000160/2015-88 
Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República 
Assunto 

: 
Afastamento dos membros do MPF integrantes da ANPR, inscritos no “32 Encontro Nacional dos Procuradores da 
República”, em Caucaia, Ceará, no período de 28.10 a 2.11.2015. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
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PROCESSOS QUE PERMANECEM EM PAUTA 
 
Incluído na pauta da 8ª Sessão Ordinária (1º.10.2013) 
 Processo nº : 1.00.001.000128/2011-79 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 4ª Região 
Assunto : Consolidação das regras de distribuição da área cível – artigo 11 da Resolução nº 01/2010 - PRR/4ª Região. Procurador 

Revisor. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia (Conselheira anterior Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre) 
Incluídos na pauta da 10ª Sessão Ordinária (3.12.2013) 
 Processo nº : 1.00.001.000146/2011-51 
Interessado(a) : Corregedoria do MPF 
Assunto : Exercício do magistério em município diverso da unidade de lotação do membro. Regulamentação. Anteprojeto de 

Resolução CSMPF nº 57. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Mario Luiz Bonsaglia (Conselheira anterior Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre) 
 Processo nº : 1.00.001.000207/2013-41 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Resolução CSMPF nº 87. Instauração e tramitação do inquérito civil. Alteração. Inclusão de dispositivo que estabeleça a 

obrigatoriedade das decisões de declínio de atribuição ao MPE sejam homologadas pelas Câmaras de Coordenação e 
Revisão. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 56. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos) 
Incluído na pauta da 2ª Sessão Ordinária (11.3.2014) 
 Processo nº : 1.00.001.000063/2008-66 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Diretrizes para o tratamento de processos e investigações sigilosas ou que tramitem em segredo de justiça no âmbito do 

MPF. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 59. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a)  Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras  

 
Incluído na pauta da 3ª Sessão Ordinária (1º.4.2014) 
 Processo nº : 1.00.001.000244/2013-50 
Interessado(a) : Drª Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Promoção na carreira. Resoluções CSMPF nºs 35 e 36, que regulamentam, respectivamente, o exercício pelos Procuradores 

Regionais da República e pelos Procuradores da República da faculdade prevista no § 3º do artigo 199 da LC nº 75/93 
(recusa à promoção). Alteração. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 61. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Incluídos na pauta da 6ª Sessão Ordinária (5.8.2014) 
 Processo nº : 1.00.001.000093/2011-78 
Interessado(a) : 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Alteração do Regimento Interno da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. Resolução CSMPF nº 118. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos). 
 Processo nº : 1.00.001.000191/2012-96  
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Exclusividade dos membros do MPF no exercício das Coordenadorias das Câmaras de Coordenação e Revisão. Resoluções 

CSMPF n° 20 e 31. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 48. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
 Processo nº : 1.00.001.000245/2013-02 
Interessado(a) : Dr. Pedro Antônio Roso 
Assunto : Esclarecimentos acerca da Portaria PGR nº 431/2013, que autoriza os Procuradores da República no município de 

Canoas/RS a, sem prejuízo de suas atribuições, atuarem nos processos criminais relativos à área geográfica da Subseção 
Judiciária de Canoas/RS, em trâmite nas varas criminais da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos). 
 Processo nº : 1.00.001.000023/2014-62 
Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Solicita manifestação do CSMPF acerca da vigência do art. 7º, I da Resolução CSMPF nº 20/Câmaras de Coordenação e 

Revisão.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos). 
 Processo nº : 1.00.001.000093/2014-11 (apenso: 1.00.001.000186/2013-64) 
Interessado(a) : Corregedoria do MPF 

 
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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Assunto : Instituição de Grupos de Trabalho no âmbito das Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF e da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão. Regulamentação. Anteprojetos de Resolução CSMPF nºs 66 e 67. 

Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000104/2014-62 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Metas de atuação dos Subprocuradores-Gerais da República com ofício no STJ. Regulamentação. Anteprojeto de 

Resolução CSMPF nº 69. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia (Conselheira anterior Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre) 
 Processo nº : 1.00.001.000128/2014-11 
Interessado(a) : Dr. Fabrício Caser 
Assunto : Redistribuição de procedimentos em razão de mudanças nos ofícios cíveis da PR/ES, em detrimento do promotor natural. 
Origem : Espírito Santo 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000135/2014-13 
Interessado(a) : Dr. José Ricardo Teixeira Alves 
Assunto : Solicita a exclusão do cômputo das férias do afastamento autorizado para frequentar o curso "Máster en Derecho 

Constitucional" na Universidade de Sevilha, Espanha, no período de 20.10.2014 a 30.4.2015.  
Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia  
Incluído na pauta da 1ª Sessão Ordinária (3.2.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000212/2014-35 
Interessado(a) : Ministério Público Federal e Dr. Carlos Frederico Santos 
Assunto : Elaboração, tramitação e aprovação da proposta orçamentária do MPF. Regulamentação (art.57, inc. XXIV da LC nº 75/93). 

Anteprojeto de Resolução nº 75. 
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 
Incluídos na pauta da 3ª Sessão Ordinária (7.4.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000107/2014-04 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Organização temática das Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF. Proposta de alteração do artigo 2º da Resolução 

CSMPF nº 148 (1ª CCR). Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 71. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000234/2014-03 
Interessado(a) : Ministério Público Federal  
Assunto : Substituição de Ofícios na Procuradoria-Geral da República. Regulamentação. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
 Processo nº : 1.00.001.000244/2014-31 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Lei nº 13.024/2014. 

Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, art. 36 - A designação de membro em substituição que importe acumulação de 
oficios estará condicionada à demonstração da regularidade com o serviço, nos termos definidos pelo regulamento do 
respectivo Conselho Superior. Parágrafo único: Caberá à Corregedoria de cada ramo manter cadastro atualizado dos 
membros em situação de regularidade com o serviço. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 Processo nº : 1.00.001.000249/2014-63 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Lei nº 13.024/2014. 

Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, art. 69 - O Conselho Superior de cada ramo, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, disporá sobre: VI - regras e procedimentos relativos ao funcionamento dos colégios das unidades. 

Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Incluído na pauta da 4ª Sessão Ordinária (5.5.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000024/2015-98 
Interessado(a) : Dr. Osório Silva Barbosa Sobrinho 
Assunto : Representação. Solicita regulamentação dos meios oficiais de intimação de atos administrativos no âmbito do Ministério 

Público Federal (concurso de remoção e outras situações análogas de relevo institucional). 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Incluídos na pauta da 5ª Sessão Ordinária (2.6.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000239/2014-28 
Interessado(a) : 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 
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Assunto : Processo de escolha da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público Federal. Anteprojeto de 
Resolução CSMPF nº 76. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

 
PROCESSOS COM VISTA 

Pedido de vista na 3ª Sessão Ordinária (3.4.2012) 
 Processo nº : 1.00.001.000085/2011-21 
Interessado(a) : Corregedoria do MPF 
Assunto : Processo de exoneração de Procuradores da República em estágio probatório. Regulamentação. Alteração de dispositivos 

das Resoluções CSMPF nos 5 e 100. Anteprojetos de Resolução CSMPF nos 39 e 40.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Vista : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia (Conselheira anterior Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre). 
Pedido de vista na 6ª Sessão Ordinária (7.8.2012) 
 Processo nº : 08100-1.00005/93-98 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Tabelas de produtividade. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 43.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Virgílio Veiga Rios 
Vista  : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Pedido de vista na 1ª Sessão Extraordinária (25.2.2013) 

 Processo nº : 1.00.001.000052/2010-09 (apensos: 1.00.001.000069/2012-10 e 1.00.001.000122/2012-82) 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Alteração da Resolução CSMPF nº 92. Distribuição de processos oriundos do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Anteprojeto de Resolução nº 22.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Rios 
Vista conjunta : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos) 

Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia (Conselheira anterior Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre) 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

Pedido de vista na 2ª Sessão Ordinária (5.3.2013) 
 Processo nº : 1.00.001.000165/2010-04 
Interessado(a)s : Drª Maria Caetana Cintra Santos, Presidente da CNIPE, e Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Processo eletrônico e as outras formas de processo virtual no âmbito do MPF. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 24. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Vista : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos) 

 
Pedidos de vista na 4ª Sessão Ordinária (7.5.2013) 
 Processo : 1.00.001.000136/2012-04 (apenso: 08100-1.00033/97-57) 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 2ª Região 
Assunto : Suspensão dos rodízios entre os membros nas unidades do MPF. Alteração do art. 1º, VII da Resolução CSMPF nº 104. 

Redação final. 
Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Vista : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos). 
 Processo nº : 1.00.001.000222/2012-17 
Interessado(a) : Subcomitê Gestor de Tabelas/MPF 
Assunto : Alteração das Resoluções CSMPF nºs 77 e 87. Adequação à Resolução CNMP nº 63/2010. Tabelas unificadas do Ministério 

Público. Implantação. Sistema ÚNICO. Proposta de construção taxonômica para classes relativas à atuação 
extrajudicial/cível/criminal do Subcomitê Gestor de Tabelas. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Vista conjunta : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 

Conselheira Deborah Duprat de Britto Pereira (Conselheira anterior Elizeta Maria de Paiva Ramos) 
 Processo nº : 1.00.001.000017/2013-24 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Assunto : Alteração do art. 4ª, § 1° da Resolução CSMPF n° 127, que regulamenta o controle externo da atividade policial. 

Improbidade administrativa. Atribuição da 5ª CCR. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 52. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Vista : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Pedido de vista na 1ª Sessão Ordinária (4.2.2014) 
 Processo nº : 1.00.001.000038/2013-40 
Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 
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Assunto : Critérios de merecimento para promoção na carreira. Resolução CSMPF n° 101. Revogação. Anteprojeto de Resolução 
CSMPF n° 53 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Vista conjunta : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos) 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

Pedido de vista na 1ª Sessão Ordinária (3.2.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000005/2014-81 (apenso: 1.00.001.000241/2014-05) 
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 MPF - Portaria PGR/MPF nº 825/2013. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Vista : Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Pedido de vista na 4ª Sessão Ordinária (5.5.2015) 
 Processo nº : 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. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Vista conjunta : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente da Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge) 

Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (4.8.2015) 
 Processo nº : 1.00.001.000106/2002-18 
Interessado(a) : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Resolução CSMPF nº 50. Afastamento de membros. Alteração. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000142/2011-72 
Interessado(a) : Dr. Carlos Eduardo Copetti Leite 
Assunto : Agravo de instrumento. Apresentação de contrarrazões pelos Procuradores de 1ª instância quando o Ministério Público 

Federal for agravado. Anteprojeto de Resolução nº 73. Regulamentação. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000007/2012-16 
Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Regras gerais mínimas para a designação de Procuradores da República para atuar em Varas da Justiça Federal e em 

Juizados Especiais Federais em localidades onde não há unidades do MPF. 
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Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000155/2012-22 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Alteração da Resolução CSMPF nº 146, que cria no âmbito do MPF o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado - GAECO. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 63. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000173/2013-95 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário. Resolução CSMPF nº 12. Alteração. Anteprojeto de Resolução CSMPF 

nº 55. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada (Conselheiro anterior Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos) 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000054/2014-13 
Interessado(a) : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Assunto : Participação de membros do MPF em congressos, seminários, simpósios, encontros jurídicos e culturais e eventos similares. 

Regulamentação. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 65. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheira Mônica Nicida Garcia (Conselheiro anterior Oswaldo José Barbosa Silva 
Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000102/2014-73 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Remoção de membros do MPF por permuta. Regulamentação. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 68. 
Origem : Distrito Federal 
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Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000106/2014-51 
Interessado(a) : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Assunto : Auxílio moradia para membros do MPF. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 70. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Vista conjunta : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 Processo nº : 1.00.001.000220/2014-81 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Dourados/MS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Dourados/MS. Portaria Conjunta 

MPF/DRS/MS nº 2/2014. Alteração da Portaria Conjunta MPF/DRS/MS nº 4/2013. Resolução CSMPF 104/2010. 
Implementação. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 
Vista conjunta : Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia 

Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Conselheiro José Bonifácio Borges de Andrada 
Conselheiro Carlos Frederico Santos (Conselheira anterior Raquel Elias Ferreira Dodge) 
Conselheira Maria Caetana Cintra Santos (Conselheiro anterior José Flaubert Machado Araújo) 
Conselheira Deborah M. Duprat de Britto Pereira 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 

Brasília, 26 de agosto de 2015 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Vice-Procuradora-Geral da República  

Presidente do CSMPF em exercício 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 208429| 

PORTARIA Nº 66, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 
 

Instauração de Correição Extraordinária. 
 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, II, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009),  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar as Procuradoras Regionais da República da 2ª Região MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE 

PAULA, SILVANA BATINI CÉSAR GÓES e CRISTINA SCHWANSEE ROMAMÓ, para comporem a Comissão da Correição Extraordinária CMPF 
nº 1.00.002.000067/2015-63, sob a presidência da primeira nominada, e cumprirem os encargos desta designação, objetivando a realização das ações 
administrativas adequadas à apuração dos fatos descritos no DESPACHO Nº 198/2015-HCF, para, ao final, oferecer relatório circunstanciado com 
proposição de arquivamento ou de instauração de procedimento disciplinar, se caso constatada falta funcional na espécie – consideradas as disposições 
do artigo 236 e incisos da Lei Complementar nº 75/93.  

Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos. 
 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR1 - 13369| 

PORTARIA Nº 8, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos 
artigos 77 e 79, caput, e seu parágrafo único, da Lei Complementar 75/93, de conformidade com o Ato 02, de 9/6/2009 e considerando o que consta no 
procedimento administrativo 1.01.002.000014/2015-13; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RESOLVE: 
DESIGNAR a promotora de justiça Anna Maria Amarante Brâncio, para exercer as funções de Ministério Público Eleitoral junto ao 

Juízo da 9ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, pelo prazo ininterrupto de dois anos, a partir do dia 13 de agosto de 2015. 
Publique-se. 
 

VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES 
Procuradora Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 12102| 
PORTARIA Nº 198, DE 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, para dar 
continuidade à instrução do feito, que versa sobre a Orientação n.º 2, de 25 
setembro de 2014, da Egr. 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal (7ª CCR), que orienta os membros dos Grupos de Controle 
Externo da Atividade Policial, em relação à fiscalização das notícias-crime 
arquivadas de ofício no âmbito da Polícia Federal, quando houver (fl. 03). 
Procedimento Preparatório n.º 1.12.000.001272/2014-64 
 

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

CONSIDERANDO as disposições da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Resolução n.º 
87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO A Orientação n.º 2, de 25 setembro de 2014, da Egr. 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal; 

CONSIDERANDO os elementos constantes dos autos do Procedimento Preparatório e que seu objeto se insere no rol de atribuições 
do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, determinando desde logo as seguintes providências: 
1) Registre-se no Sistema Único, com comunicação à 7ª CCR/MPF;  
2) Verificar se houve resposta ao Ofício n.º 559/2015-MPF/GAB/AESL/RWAR/PRAP (fl. 07). Em caso positivo, providenciar sua 

juntada aos autos, ou, em caso negativo, reiterar o referido ofício; 
Após, façam-se os autos conclusos para análise. 
 

ANDRÉ ESTIMA DE SOUZA LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - 12090| 
PORTARIA Nº 199, DE 26 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: 
CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República autuou a Notícia de Fato nº 1.12.000.000640/2015-38, a partir de 

representação anônima que informou diversas irregularidades cometidas, em tese, pelo prefeito do município de Mazagão; 
CONSIDERANDO que a referida notícia de fato ficou restrita à representação acerca da paralisação das obras da Unidade Básica de 

Saúde Tiago da Fonseca e Silva, bem como ao não pagamento dos funcionários que trabalharam na obra; 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Resolve instaurar Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, inc. III da Constituição Federal e no artigo 2º, § 4º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007. 
Ante o exposto, determino que se providencie o registro e autuação da presente portaria de instauração de Inquérito Civil, com o 

objetivo de apurar possível cometimento de ato de improbidade administrativa na execução das obras da Unidade Básica de saúde Tiago Fonseca e Silva, 
na sede do município de Mazagão/AP. 

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

Como providência inicial, oficie-se: 
a) ao Ministério da Saúde para que informe se houve celebração de Convênio para repasse de recursos para a construção da Unidade 

Básica de Saúde Tiago Fonseca e Silva, na sede do município de Mazagão/AP, haja vista que no sítio eletrônico do Portal dos Convênios não há nenhum 
Convênio registrado com esse objeto. 

b) à Prefeitura de Mazagão para que informe o atual estágio das obras da Unidade Básica de Saúde Tiago Fonseca e Silva, bem como 
para que envie cópia, preferencialmente em mídia digital, do procedimento licitatório que contratou a empresa R.S. Construção Comércio Ltda., para a 
execução da referida obra. 

 
FILIPE PESSOA DE LUCENA 

Procurador da República 
 

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

 



DMPF-e Nº 161/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 Publicação: sexta-feira, 28 de agosto de 2015 13 
 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 12094| 

PORTARIA Nº 200, DE 26 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: 

CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório instaurado nesta Procuradoria da República em 02/02/2015, a partir 
de cópia integral do IPL n° 1318/2010, encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Amapá, versando sobre a falta de repasse à Amapá Previdência 
– AMPREV das parcelas descontadas dos servidores públicos estaduais a título de contribuição previdenciária, por parte da respectiva chefia do Governo 
do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado do Amapá; 

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

CONSIDERANDO 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; 
Resolve o ministério Público Federal do Amapá, pela Procuradora da República signatário, converter o presente Procedimento 

Preparatório em Inquérito Civil, com fundamento no art. 129, inc. III da Constituição Federal e art. 7º, inciso I, da LC n. 75/93. 
Ante o exposto, determino que a Coordenadoria Jurídica desta unidade providencie o registro e autuação da presente portaria de 

instauração de Inquérito Civil, objetivando apurar os fatos acima noticiados. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Em seguida, cumpra-se o despacho de fls. 614/617. 
Após, voltem-me conclusos para análise. 
 

FILIPE PESSOA DE LUCENA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 37123| 
PORTARIA Nº 21, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora 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 1.14.000.002026/2015-
36, e 

CONSIDERANDO a notícia de que Sra. Marcia Maria Carneiro dos Santos inscrita no programa habitacional Minha Casa, Minha 
Vida, financiado através da Caixa Econômica Federal foi surpreendida ao constatar que o mencionado imóvel foi entregue a uma terceira pessoa, 

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 da União zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional (art. 5º, II, da Lei 
Complementar n.° 75/93);  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor, propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, 
além de promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à ordem econômica e financeira (art. 6º, VII, XIII e XIV, da Lei Complementar n.° 
75/93);  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é legitimado para a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas (arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor), resolve: 

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de supostas irregularidades no programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, no Conjunto Pirajá I, em Salvador, Bahia, para posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos termos da lei. 

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

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

Ademais, a assessoria deste 14º OTC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 e com o art. 
7º da Resolução CNMP n.° 23/07.  

Em seguida, deve ser realizada a seguinte diligência instrutória, imprescindíveis à elucidação dos fatos: 
(a) Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que esclareça as supostas irregularidades no programa habitacional Minha Casa, Minha 

Vida, no Conjunto Pirajá I, em Salvador, Bahia anexando cópia da denúncia de fl. 02e 03. 
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. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Após o cumprimento da diligência 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 - 4460| 
PORTARIA Nº 26, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.001.000543/2014-80. Assunto: Apura 
ausência de repasse de recursos da Saúde ao Município de Itabuna/BA, incidindo 
na determinação, pela Santa Casa de Misericórdia, de fechamento do Hospital São 
Lucas  
 

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. 
 

GABRIEL PIMENTA ALVES 
 Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 4454| 
PORTARIA Nº 27, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Assunto: ALBERTO GUIETTI, italiano, solicita intervenção do MPF no 
andamento de seu pedido de permanência definitiva no Brasil (nº 
47638.000427/2006-89 e nº 08256.005894/2009-81), pois há 20 anos tenta 
conseguir o visto permanente. Procedimento Preparatório nº 
1.14.001.000043/2015-29 
 

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. 
 

GABRIEL PIMENTA ALVES 
 Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 37109| 
PORTARIA Nº 31, DE 5 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, VII, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 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 n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato que a fundamenta; 
RESOLVE o signatário INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos na Notícia de 

Fato n° 1.14.000.002016/2015-09. 
Autue-se a presente Portaria e a Notícia de Fato que a acompanham como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste na 

apuração de supostas irregularidades na prestação de serviços e comercialização de planos de saúde e produtos por parte da empresa MEDLINE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA. 
 

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, inicialmente: 1) Que seja oficiada a Agência Nacional de Saúde para que informe o motivo de a empresa MEDLINE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA ser considerada inapta para continuar prestando serviços, bem como o porquê de esta permanecer em 
funcionamento mesmo após diversas Resoluções Operacionais direcionadas à sua suspensão e portabilidade com urgência dos usuários de seus planos 
de saúde;  2) Que seja notificado o representante para que tenha ciência da instauração do presente Inquérito, enviando-lhe cópia da presente Portaria de 
Instauração. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.1 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 4455| 
PORTARIA Nº 69, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

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

constitucionais e legais, com amparo no disposto na Resolução CSMPF nº 87/2010 e na Resolução CNMP nº 23/2007, especialmente no artigo 2º, inciso 
I e § 1º, de ambas; 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993 dispõe em seu art. 6º competir ao Ministério Público da União promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, dentre outros, dos direitos constitucionais e do patrimônio público e social (inciso VII, a), bem como 
promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa (inciso XIV, f); 

CONSIDERANDO que, nesta data, em audiência de instrução realizada no interesse do processo nº 6671-21.2012.4.01.3309, o MPF 
constatou a presença de fortes indícios de que a empresa individual JOAQUIM CARDOSO DA SILVA JUNIOR ME (“FARMACRUZ” - CNPJ 
09.527.020/0001-90), sediada em Guanambi/BA, consiste em empresa de fachada, possivelmente constituída para realizar contratações fraudulentas com 
o Poder Público; 

CONSIDERANDO que tal empresa, constituída em 29.04.2008 e extinta em 25.07.2011, fora contratada em diversas oportunidades 
pelos seguintes municípios baianos, nos anos de 2009 a 2011, atingindo montante global superior a R$1.200.000,00: Ibotirama, Serra do Ramalho, Santa 
Maria da Vitória, Canápolis, Sebastião Laranjeiras, Caturama, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Candiba, Ibipitanga, Malhada, Paramirim e Paratinga; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar a regularidade de tais contratações; 
RESOLVE instaurar inquérito civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com o objetivo de apurar os fatos 

acima narrados, com o seguinte resumo: “EX OFFICIO. Visa apurar a regularidade dos contratos administrativos firmados com a JOAQUIM CARDOSO 
DA SILVA JUNIOR ME (“FARMACRUZ” - CNPJ 09.527.020/0001-90), sediada em Guanambi/BA, sob a perspectiva da Lei nº 8.429/1992, haja vista 
a existência de indícios de que tal pessoa jurídica foi criada com o objetivo de fraudar procedimentos licitatórios”. 

Proceda-se à distribuição automática, bem como ao registro e publicação da presente portaria de instauração, controlando o prazo de 
eventual prorrogação, na forma indicada na Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Dê-se, ainda, ciência à 5ª 
CCR/MPF. 

Juntem-se aos autos os extratos retirados do Cadastro Nacional de Empresas (CNE), do SIGA (TCM/BA), do Radar e dos sites da 
Receita Federal, da SEFAZ/BA e da ANVISA, assim como do termo de audiência de instrução do processo nº 6671-21.2012.4.01.3309, com a respectiva 
mídia. 

Despacho em apartado. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES  
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5769| 
PORTARIA Nº 174, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
NF 1.15.002.000303/2015-19 
 

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 nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 06 de abril de 
2010; 

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 o objetivo de 
apurar irregularidades no Convênio nº PGE 34/2007 efetuado para construção de três açudes na cidade de Saboeiro/CE. 

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 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - 5793| 

DESPACHO DE 21 DE AGOSTO DE 2015 
 

Notícia de Fato nº. 1.15.002.000300/2015-85 
 

Trata-se de notícia de fato de natureza criminal. Em razão da necessidade de diligências preliminares para a investigação dos fatos e 
formação de juízo de valor, prorrogue-se o prazo de finalização do presente feito, nos termos da resolução nº 111/2014 do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

 
RAFAEL RIBEIRO RAYOL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 33535| 
DESPACHO Nº 12.020, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref: IC Nº 0.15.000.000200/2012-26 
 

Considerando que o prazo de finalização do Inquérito Civil (I.C) em epígrafe fora fixado até a data de 31/07/2015; 
Considerando que as constatações resultantes da instrução do presente Inquérito Civil ainda ensejam maiores ilações e diligências 

investigatórias, que poderão resultar na adoção de medidas administrativas ou judiciais cabíveis;  
Considerando a necessidade de aguardar a análise definitiva do processo TC – 028.265/2011-4, pelo TCU, que versa sobre parte do 

objeto do inquérito em epígrafe; 
Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, da lavra do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como da 

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

burocráticos desnecessários; 
Determino: 
1. Prorrogar o presente Inquérito Civil Público até o dia 31/07/2016, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, 

combinado com o art. 15 e § 1º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, cientificando, por correio eletrônico, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF. 

2. Que o NCC deverá certificar e encaminhar o respectivo IC ao Gabinete quando faltarem 5 (cinco) dias para se vencer o prazo ora 
estipulado. 

 
FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 

Procurador Regional da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 24322| 
PORTARIA Nº 300, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do art. 

79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 91/2012 (DJE 
23/04/2012), atendendo à indicação feita pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado por meio dos ofícios PGJ nºs 2290/2015 e 2292/2015, 
RESOLVE: 

DESIGNAR os Promotores de Justiça infrarrelacionados para exercerem a função eleitoral nos períodos e localidades especificados 
abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA JUSTIFICATIVA 

1 15ª Domingos Martins 04/09/2015 a 17/09/2015 Noranei Ingle 
Título de eleitor: 890371457 Férias do titular 

2 20ª Aracruz 28/09/2015 a 09/10/2015 Renata Soares Wlader de Mello 
Título de eleitor: 013664781465 Férias da titular 

3 30ª Nova Venécia 05/09/2015 a 04/09/2017 Lélio Marcarini 
Título de eleitor: 7640311457 Início de biênio 

4 40ª Venda Nova do Imigrante 05/09/2015 a 04/09/2017 Adriana Dias Paes Ristori Cotta 
Título de eleitor: 88695070272 Início de biênio 

5 42ª Rio Novo do Sul 09/09/2015 a 16/09/2015 Gusthavo Ribeiro Bacellar 
Título de eleitor: 93367640531 Férias do titular 

6 47ª Viana 10/09/2015 a 25/09/2015 Marcello Ribeiro dos Santos 
Título de eleitor: 1778496147 Férias da titular 

7 57ª Vila Velha 22/09/2015 a 25/09/2015 Joana D´arc Calmon Tristão Guzansk 
Título de eleitor: 88708814 Férias da titular 

 
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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Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça.  
Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário Eletrônico do Ministério Público Federal. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 6552| 

PORTARIA Nº 123, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
 

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

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

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

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório n. 1.18.002.000001/2015-39, já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, apurar a possível prática de ato de improbidade administrativa por parte dos 
gestores da COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DA BAHIA (COOTEBA), tendo em vista a notícia de que a COOTEBA seria responsável 
pela construção de unidades habitacionais no Projeto de Assentamento Barra Verde, situado em Formosa/GO, mas não estaria cumprindo o contrato e o 
plano de trabalho firmados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). 

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

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

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

ONÉSIO SOARES AMARAL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 6637| 
PORTARIA Nº 124, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 2º Ofício da Procuradoria da República 
no Município de Luziânia, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, nos 
arts. 6º, VII, “b”, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos 
da Notícia de Fato nº 1.18.002.000173/2015-11, e 

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

Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem 
ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

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

Considerando a Notícia de Fato nº 1.18.002.000173/2015-11, instaurada para apurar suposta omissão do INCRA em relação ao 
assentamento do PA EGÍDIO BRUNETTO localizado em Flores de Goiás; 

RESOLVE: 
Instaurar ICP para apurar suposta omissão do INCRA em relação ao assentamento do PA EGÍDIO BRUNETTO, localizado em Flores 

de Goiás/GO 
Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, ao Setor Jurídico desta PRM, para autuação e cadastro, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Resolução 

23 do CNMP; 
2) comunique-se à eg. 1ª CCR acerca da instauração do presente ICP; 
3) oficie-se a Prefeitura de Flores de Goiás, solicitando, com fundamento no art. 8º, II da LC 75/93 e  no prazo de lei, informações a 

respeito do PA Egídio Brunetto, localizado no Município de Flores de Goiás/GO, notadamente em relação as reclamações de: a) ausência de transporte 
escolar às crianças; b) inexistência de escola nas proximidades do Assentamento; c) ausência de agentes de saúde; d) inexistência de visita periódica de 
médicos ao assentamento; e) problemas de infraestrutura nas estradas de acesso ao PA e f) ausência de instalação elétrica no PA, registrados na reunião, 
cuja ata segue em anexo (fls. 05/06); 

4) Com respostas ao ofício, ou com o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, venham-me conclusos os presentes autos. 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
Procuradora da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-GO - 24521| 

PORTARIA Nº 221, DE 24 DE AGOSTO DE 2015  
 

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

Considerando que, em 18.11.2014, foi instaurado o Procedimento Preparatório n. 1.18.000.002186/2014-55 destinado a apurar 
supostas irregularidades ocorridas no interior da Casa de Prisão Provisória – CPP de Goiás, dentre as quais se destacam: superlotação em celas, saída 
indevidas de presos, possíveis práticas ilícitas por parte do diretor daquele presídio, dentre outras irregularidades; 

Considerando que, apesar de ter sido oficiado, por três vezes (fls. 13, 18 e 21), ao Secretário de Estado da Administração Penitenciária 
e Justiça de Goiás – solicitando informações acerca da existência, no âmbito da CPP, de presos condenados ou processados pela Justiça Federal –, até o 
momento não houve qualquer resposta (fls. 15, 19 e 23); 

Considerando que, então, oficiou-se ao Diretor da Casa de Prisão Provisória requisitando-se as mesmas informações (fl. 26), sendo 
que novamente decorreu-se o prazo sem resposta, nem tampouco fora justificada a impossibilidade de fazê-la (fl. 29). 

Considerando que ainda não foram encerradas as apurações desenvolvidas nos mencionado procedimento preparatório, bem como 
ante a impossibilidade de se prorrogar, mais uma vez, o prazo para a sua conclusão, vez que o sistema Único não admite tal prorrogação; 

Considerando que até o momento não fora sanada a irregularidade que era objeto daquele apuratório; 
Considerando que o Ministério Público é instituição constitucionalmente vocacionada à defesa dos interesses sociais, consoante o art. 

127 da Constituição da República, bem como as funções institucionais positivadas no art. 129, III, da Grundnorm, e ainda o que preconiza o art. 5º, I, h 
e III, b, da Lei Complementar 75/93, e a disposição contida no art. 4º, XVII, da Resolução 127/2012 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Determino a conversão do procedimento preparatório n. 1.18.000.002186/2014-55 em inquérito civil público, tendo como objeto 
verificar a presença de condenados pela Justiça Federal na Casa de Prisão Provisória – CPP, no Município de Aparecida de Goiânia/GO, bem com as 
suas condições de encarceramento. 

Determino, outrossim, a adoção das seguintes providências: 
1. autue-se a presente portaria como ato inaugural do ICP; 
2. reiterem-se os termos do ofício constante de fl. 26, assinalando o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a apresentação de 

resposta, bem como adivertindo o destinatário acerca das consequências possíveis em razão do não atendimento às requisições ministeriais; 
3. expeça-se memorando ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos da Portaria PR/GO n. 

31/2014, encaminhando-lhe o expediente mencionado no item “2”, o qual deverá ser entregue, em mãos, ao destinatário; 
4. comunique-se à 7ª CCR a instauração do presente ICP, com cópia desta portaria, conforme determina o art. 6º, da Resolução 87/06 

do CSMPF. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 15180| 
PORTARIA Nº 17, DE 26 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 da presente Notícia de Fato, e 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a conversão da Notícia de Fato nº. 1.19.000.001202/2015-36, objetivando apurar 

possíveis irregularidades na gestão de recursos federais pelo Município de Bela Vista do Maranhão/MA nos exercícios de 2012 e 2013, relativos a verbas 
oriundas do Ministério da Saúde, com base nas constatações do Relatório de Fiscalização nº. 39016-CGU, referente à 39ª Etapa do Programa de 
Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.  

 AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Controladoria-Geral da União. 
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Orias de Oliveira Mendes (atual prefeito) e José Augusto Sousa 

Veloso (prefeito no quadriênio de 2009/2012). 
Nessa oportunidade, determina seja expedido ofício à Controladoria-Geral da União, requisitando o envio, no prazo de 30 (trinta) 

dias, dos papéis de trabalho que acompanham o Relatório de Fiscalização nº. 39016/2014, atinente ao Município de Bela Vista/MA, relativos às 
contatações referentes à ordem de serviço 201406615.  

Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como Inquérito Civil Público, mantendo-se a respectiva numeração. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR. 
 

JURACI GUIMARÃES JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 15177| 
PORTARIA Nº 18, DE 26 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 da presente Notícia de Fato, e 

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

 



DMPF-e Nº 161/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 Publicação: sexta-feira, 28 de agosto de 2015 19 
 

RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a conversão da Notícia de Fato nº. 1.19.000.001203/2015-81, objetivando apurar 

possíveis irregularidades na gestão de recursos federais pelo Município de Bela Vista do Maranhão/MA nos exercícios de 2012 e 2013, relativos a verbas 
oriundas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com base nas constatações do Relatório de Fiscalização nº. 39016-CGU, referente 
à 39ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.  

 AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Controladoria-Geral da União. 
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Orias de Oliveira Mendes (atual prefeito) e José Augusto Sousa 

Veloso (prefeito no quadriênio de 2009/2012). 
Nessa oportunidade, determina seja expedido ofício à Controladoria-Geral da União, requisitando o envio, no prazo de 30 (trinta) 

dias, dos papéis de trabalho que acompanham o Relatório de Fiscalização nº. 39016/2014, atinente ao Município de Bela Vista/MA, relativos às 
contatações referentes à ordem de serviço 201406213.  

Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como Inquérito Civil Público, mantendo-se a respectiva numeração. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR. 
 

JURACI GUIMARÃES JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 15192| 
PORTARIA Nº 20, DE 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
(1.19.000.001026/2015-32) 
 

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 da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes da Notícia de Fato Nº: 1.19.000.001026/2015-32, a qual noticia possíveis irregularidades na 

conclusão das obras de conclusão de unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitação Rural, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, 
no povoado Nova Correia II, no município de Turiaçu/MA; 

Resolve, em observância aos termos do artigo 1º, “caput” e art. 2º, inciso II da Resolução n.º 87/2006, alterada pela redação da 
Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal e dos artigos 1º, “caput” e art. 2º, inciso II da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público e para promover ampla apuração dos fatos noticiados, converter a Notícia de Fato nº 1.19.000.001026/2015-
32 em INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar as notícias de possíveis irregularidades na conclusão das obras de construção de unidades habitacionais do 
Programa  Nacional de Habitação Rural, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, no povoado Nova Correia II, no município de Turiaçu/MA, 
vinculado à PFDC. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e 

II, da Resolução 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, alterada pela redação 
da Resolução 106/2010, do Colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Por oportuno, como diligências iniciais, oficie-se à Caixa Econômica Federal e à Entidade Organizadora (Associação dos Agricultores 
do Povoado Nova Correia II); ainda, encaminhe-se cópias integrais dos autos ao NTC para distribuição a um dos Ofícios de Combate ao Crime e 
Improbidade da PR/MA, tudo conforme determinado em despacho próprio. Encaminhe-se, junto com os ofícios, cópia desta portaria de instauração, nos 
termos do §10º do artigo 6º da Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
TALITA DE OLIVEIRA 

Procuradora da República Procuradora  
Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - 15198| 
PORTARIA Nº 30, DE 12 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a competência elencada no art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
d) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
f) o trâmite das Peças de Informação com os seguintes dados: 
“Procedimento Preparatório nº: 1.19.000.002187/2014-62 
Objeto: Trata-se de Representação efetuada pelo município de Fortuna/MA, através da qual informa supostas irregularidades na 

execução do Convênio SIAFI Nº648053 (TC/PAC 0854/08-FUNASA), cujo objeto era a melhoria sanitária do município, cometidas pelo ex-prefeito 
municipal FRANCISCA ALVES DOS REIS (gestão 2009 a 2012).  

determina a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil Público, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, para a continuidade da apuração do(s) fato(s) investigado(s) neste feito, indicando como diligência que seja reiterado o Ofício Nº 256/2015-
CGP/PR/MA, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a FUNASA informe se as contas do referido convênio foram ou não prestadas. Em 
caso positivo, deverá encaminhar toda a documentação atualmente existente no aludido Ente (informações, relatórios técnicos e de vistoria in loco, 
 

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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cálculos, etc.), principalmente os extratos das contas específicas, os ofícios notificatórios ao responsável e respectivos avisos de recebimento, 
independentemente de conclusão de apuração das contas. Em caso de irregularidades, informar se foi instaurado procedimento de Tomada de Contas 
Especial, devendo, na oportunidade, enviar toda a documentação relacionada. 

Publique-se esta Portaria no mural de avisos desta Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7, § 2º, IV, da Resolução 
CNMP nº 23/2007. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Por fim, sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
Cumpra-se. 
 

GALTIÊNIO DA CRUZ PAULINO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 1212| 
PORTARIA Nº 17, DE 8 DE AGOSTO DE 2015 

 
[1.20.006.000127/2014-34]. Instauração de Inquérito Civil Público 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos incisos II e 
III do artigo 129 da Constituição da República de 1988 e no inciso VII, alínea “c”, do artigo 6º da Lei Complementar nº75/93; 

Considerando a necessidade de coleta de mais elementos para a instrução deste caderno apurador (consoante despacho próprio) a fim 
de viabilizar uma prudente atuação ministerial; 

E, ainda, o esgotamento do prazo, bem como a necessidade de adequação procedimental aos ditames da Resolução nº 23/2007 do 
CNMP (§1º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e §7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público Federal); 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.006.000127/2014-34 em INQUÉRITO CIVIL para “Apurar 
irregularidades apontadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que encaminha cópia do Relatório Final da Auditoria nº 12800, referente 
ao incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas, no período de 16 a 22/03/2014, realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Brasnorte-MT”. 

Proceda-se ao registro e atuação do IC, devendo constar em sua capa e no sistema único a seguinte ementa (resumo): 
Apurar irregularidades apontadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que encaminha cópia do Relatório Final da 

Auditoria nº 12800, referente ao incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas, no período de 16 a 22/03/2014, realizada na Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasnorte-MT. 

Comunique-se à Egrégia 6ª CCR/MPF, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da 
Resolução nº87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do Egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/20010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO  

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 3826| 
PORTARIA Nº 54, DE 11 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, lotada na Procuradoria da República no Município 

de Sinop/MT, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei Complementar 75/93, e: 
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa 
de interesses indisponíveis; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n.º 1.20.002.000147/2014-45 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
eventuais danos ambientais decorrentes de atividade minerária irregular desenvolvida por Gildo Pichek, Antonio Gomes de Araujo e Nelso de Carli no 
Sítio Nassa Senhora Aparecida, Gleba ETA, Comunidade Santa Catarina, zona rural de Peixoto de Azevedo, CEP 78.5530-000, nas coordenadas 
geogáficas S 10º18”14,0” e W 54º52'04,6”, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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II – a adoção da seguinte diligência: ofície-se novamente o Sr. Gildo Pichek  (endereço: Rua Hermes Fonseca, nº 48, Bairro Centro 
Novo, CEP: 78.535.000, Peixoto de Azevedo/MT) – para que informe se tem interesse de firmar termo de ajustamento de conduta com escopo de reparar 
o dano ambiental ocasionado em decorrência da extração ilegal de minérios em área localizada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Gleba ETA, 
Comunidade Santa Catarina, zona rural de Peixoto de Azevedo, coordenadas geográficas S 10º18”14,0” e W 54º52'04,6”. 

 
ÍGOR MIRANDA DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 23677| 
PORTARIA Nº 64, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral, 
Considerando os termos do Ofício nº 068/2015-PGJ, de 21 de agosto de 2015, firmado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral 

de Justiça no Estado de Mato Grosso, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado,   
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a promotora de Justiça Alice Cristina de Arruda e Silva para desempenhar a função de promotora eleitoral perante a 

61ª Zona Eleitoral, sediada na urbe de Comodoro, em caráter temporário, tendo em vista a remoção da promotora de Justiça Maisa Fidelis Gonçalves 
Pyrâmides, no período de 03 a 16.08.2015.  

Art. 2º Designar a promotora de Justiça Alice Cristina de Arruda e Silva para desempenhar a função de promotora eleitoral perante a 
61ª Zona Eleitoral, instalada na urbe de Comodoro, a partir de 17.08.2015, pelo período de dois anos. 

Art. 3º Designar a promotora de Justiça Alice Cristina de Arruda e Silva para desempenhar a função de promotora eleitoral perante a 
41ª Zona Eleitoral, sediada na urbe de Sapezal, em caráter temporário, a partir de 17.08.2015.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, retroagindo seus efeitos à respectiva data de designação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

DOUGLAS GUILHERME FERNANDES 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 5087| 
PORTARIA Nº 101, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.20.001.000003/2015-80. 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objetivo apurar as condições de segurança no trabalho em relação aos prestadores 

de serviços contratados pela FUNASA para atendimento aos povos indígenas no Polo Base do DSEI situado na região de Três Lagoas (Conquista 
d´Oeste). 

Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Oficie-se conforme despacho anexo. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à PRDC do Ministério Público Federal. 
 

FELIPE ANTONIO ABREU MASCARELLI 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 16348| 
PORTARIA Nº 104, DE 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
Classe: Extrajudicial – Inquérito Civil. Assunto: 6ª CCR – Direitos Indígenas. 
Município: Aquidauana/MS. Objeto: Apurar eventuais irregularidades na 
exigência, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, de 
apresentação, por parte dos acadêmicos indígenas, de Carteira de Identidade 
(vulgarmente conhecida como “RG”), como condição para a realização de 
matrícula no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (ministrado no Campus 
de Aquidauana/MS). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 
(art. 129, III e V, da CF/88), legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros) 
e regulamentares (art. 8º da Portaria n.º 214/07, da PR/MS), e, ainda: 

Considerando o contido nas representações que seguem em anexo, por meio das quais estudantes indígenas (Avanildo Figueiredo 
Patrocínio, Mario Antonio Pires Pereira - ambos da Terra Indígena Lalima -, e Aldir Miranda da Silva, da Terra Indígena Nioaque) relatam que ao 
comparecerem à UFMS (Campus de Aquidauana) para realizarem suas matrículas no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, foram informados  de 
que não poderiam preencher o cadastro de matrícula se não possuíssem o documento de identidade denominado “Registro Geral” - RG; 
 

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 representação formulada pelo indígena Aldir Miranda da Silva foi encaminhada à Procuradoria Federal 
Especializada da FUNAI, órgão este que detém atribuição para adotar as providências cabíveis destinadas a resguardar os interesses individuais dos 
indígenas; 

Considerando que em relação aos indígenas Avanildo Figueiredo Patrocínio e Mario Antonio Pires Pereira, foi informado pela 
Procuradoria Federal Especializada da FUNAI, via contato telefônico realizado com o Procurador Federal Tiago José Figueiredo Silva, que estavam 
sendo adotadas as medidas cabíveis (ajuizamento de ação pertinente) destinadas a defender os interesses individuais dos indígenas, inclusive houve o 
deferimento de liminar em favor do indígena Avanildo; 

Considerando que não obstante as providências acima descritas, remanesce a necessidade de adoção de medidas tendentes a evitar 
que nos futuros processos seletivos ocorra novamente obstrução ao direito dos indígenas de se matricularem nos cursos oferecidos pela UFMS, em razão 
da falta do documento de identificação denominado “RG”; 

Considerando que a Lei nº 12.037/2009 estabelece, em seu art. 2º (incisos I a VI), que a identificação civil pode ser atestada, não só 
pelo documento de identificação civil denominado Carteira de Identidade (vulgarmente conhecido como “RG”), mas também por quaisquer dos seguintes 
documentos:  a) carteira de trabalho, b) carteira profissional, c) passaporte, e d) carteira de identificação funcional, dispondo, ainda (no parágrafo único 
do mesmo artigo), que “equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares”; 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas” (art. 129, inciso V, da CF/88), e do Ministério Público Federal, quando a causa for de competência de juiz federal, “promover o inquérito civil 
público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, 
à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor” (art. 6º, VII, c, da LC n.º 75/93); 

Considerando, por fim, a necessidade de se angariar maiores elementos de convicção antes da adoção das medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais eventualmente cabíveis no caso em apreço; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, II e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito civil, 
destinado a apurar eventuais irregularidades na exigência, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, de apresentação, por parte dos 
acadêmicos indígenas, de Carteira de Identidade (vulgarmente conhecida como “RG”), como condição para a realização de matrícula no Curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena (ministrado no Campus de Aquidauana/MS). 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda: 
a) aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO”:  
Classe: Extrajudicial – Inquérito Civil 
Assunto: 6ª CCR – Direitos Indígenas 
Município: Aquidauana/MS 
Objeto: Apurar eventuais irregularidades na exigência, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, de apresentação, 

por parte dos acadêmicos indígenas, de Carteira de Identidade (vulgarmente conhecida como “RG”), como condição para a realização de matrícula no 
Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (ministrado no Campus de Aquidauana/MS). 

b) à fixação da presente portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, certificando-
se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhar ao corpo técnico deste gabinete para a adoção das seguintes providências iniciais: 
a) solicitação de publicação da presente portaria na Imprensa Oficial, via sistema Único; 
b) expedição de recomendação à Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no sentido de que, nos processos seletivos 

vindouros de acadêmicos indígenas para o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (ministrado no Campus de Aquidauana/MS): 
b.1) aceite, para fins de realização da matrícula de indígenas no curso supracitado, quaisquer dos documentos a que alude o art. 2º 

(incisos I a VI e parágrafo único) da Lei nº 12.037/2009; e 
b.2) nos casos em que os indígenas não portarem quaisquer dos documentos a que se refere o art. 2º (incisos I a VI e parágrafo único) 

da Lei nº 12.037/2009, instrua-os para que procurem, diretamente ou por intermédio da FUNAI, os órgãos responsáveis pela emissão dos referidos 
documentos a fim de obter um deles, estabelecendo-se um prazo de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas para que o candidato aprovado possa apresentar 
o protocolo do pedido de expedição do documento de identidade, acompanhado de um dos documentos de identificação expedidos pela FUNAI (Registro 
Administrativo de Nascimento Indígena - RANI ou a “carteira de identidade indígena”). 

Designo o servidor Marcel Nakazato Okumoto, Técnico Administrativo, para secretariar o presente inquérito civil, enquanto estiver 
lotado neste gabinete. 

 
  EMERSON KALIF SIQUEIRA 

  Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 16431| 
DESPACHO Nº 124, DE 16 DE JUNHO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.21.000.001585/2013-22 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado com o escopo de apurar “a regularidade da atuação do Conselho Federal de Educação Física 
e do Conselho Regional de Educação Física quanto à limitação imposta nas carteiras profissionais dos Bacharéis do Curso de Licenciatura, impedindo-
os de trabalhar em ambiente não escolar”. 

Questiona-se se a limitação ao exercício profissional, imposta pelos Conselhos Federal e Regional de Educação Física de Mato Grosso 
do Sul, está ou não em consonância com a Lei de Diretrizes da Educação e regulamentos do Ministério da Educação. 

Tal limitação diz respeito à proibição de os profissionais em Educação Física que concluíram o curso na modalidade Licenciatura 
Plena atuarem em espaços profissionais não escolares.  

Há notícia de ajuizamento de ações contra tal limitação. A mais abrangente é aquela ajuizada pelo Ministério Público Federal perante 
a Justiça Federal em Goiás (autos 0013853-04.2011.4.01.3500), em face do Conselho Federal de Educação Física e do Conselho Regional de Educação 
Física – 14ª Região/GO, que teve sentença de procedência mas em grau de recurso foi julgada improcedente. 

O acórdão foi assim ementado: 
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ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM LICENCIATURA. ATUAÇÃO IRRESTRITA COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÕES PROVIDAS.  

1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há direito do graduado em curso de licenciatura para a educação 
básica em obter o registro perante o Conselho Profissional com a categoria de bacharel para a área não escolar (como academias, clubes, parques, etc), 
tendo em vista as diferenças substanciais relativamente à duração e à carga horária mínima exigidas, bem como ao conteúdo curricular especificamente 
direcionado aos cursos de bacharelado e de licenciatura, na área de Educação Física. Precedentes: Numeração Única: AG 0025516-03.2013.4.01.0000 / 
DF; AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL. Órgão: SÉTIMA TURMA. 
Publicação: 23/08/2013 e-DJF1 P. 698. Data Decisão: 13/08/2013; Numeração Única: AGA 0008487-03.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO (CONV.). Órgão: 
OITAVA TURMA. Publicação: 30/05/2014 e-DJF1 P. 881. Data Decisão: 16/05/2014; Numeração Única: AGA 0009181-69.2014.4.01.0000 / MG; 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA. Órgão: 
SÉTIMA TURMA. Publicação: 04/07/2014 e-DJF1 P. 311. Data Decisão: 24/06/2014. 

2. Apelações às quais se dá provimento, para julgar improcedente o pedido. 
Colhe-se da manifestação ministerial após o acórdão a seguinte ementa: 
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

PROFISSIONAL GRADUADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE DE LICENCIATURA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR NA ÁREA 
DESTINADA AO PROFISSIONAL QUE CONCLUIU O CURSO NA MODALIDADE DE BACHARELADO.  ENTENDIMENTO FIRMADO NO 
ÂMBITO DO C. STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. DISPENSA DO RECURSO MINISTERIAL.   

Refere-se ao Recurso Especial nº 1361900/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos e no qual restou acolhida manifestação do 
Ministério Público Federal e afastada a alegação de ilegalidade: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 
DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PROFISSIONAL FORMADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE DE 
LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR NA ÁREA DESTINADA AO PROFISSIONAL QUE CONCLUIU 
O CURSO NA MODALIDADE DE BACHARELADO. 

1. Caso em que se discute se o profissional formado em educação física, na modalidade licenciatura de graduação plena, pode atuar, 
além de no ensino básico (área formal), em clubes, academias, hotéis, spas, dentre outros (áreas não formais). 

2. Atualmente, existem duas modalidades de cursos para profissionais de educação física, quais sejam: o curso de licenciatura de 
graduação plena, para atuação na educação básica, de duração mínima de 3 anos, com carga horária mínima de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas/aula; 
e o curso de graduação/bacharelado em educação física, para atuação em áreas não formais, com duração mínima de 4 anos, com carga horária mínima 
de 3.200 (três mil e duzentas) horas/aula, conforme estabelecem os arts. 44, II, e 62 Lei n. 9.394/1996, regulamentados pelos arts. 5º do Decreto n. 
3.276/1999, 1º e 2º da Resolução CNE/CP n. 2/2002, 14 da Resolução CNE/CES n. 7/2004 e 2º, inciso III, "a", c/c Anexo, da Resolução CNE/CES n. 
4/2009. 

3. O profissional de educação física o qual pretende atuar de forma plena, nas áreas formais e não formais (sem nenhuma restrição, 
como pretende, o recorrente), deve concluir os cursos de graduação/bacharelado e de licenciatura, já que são distintos, com disciplinas e objetivos 
particulares. 

4. O curso concluído pelo recorrente é de licenciatura e, por isso mesmo, é permitido que ele tão somente atue na educação básica 
(escolas), sendo-lhe defeso o exercício da profissão na área não formal, porquanto essa hipótese está em desacordo com a formação por ele concluída. 

5. As Resoluções do Conselho Nacional de Educação foram emitidas com 
supedâneo no art. 6º da Lei n. 4.024/1961 (com a redação conferida pela Lei n. 9.131/1995), em vigor por força do art. 92 da Lei n. 

9.394/1996, sendo certo que tais Resoluções, em momento algum, extrapolam o âmbito de simples regulação, porque apenas tratam das modalidades de 
cursos previstos na Lei n. 9.394/1996 (bacharelado e licenciatura). 

6. Recurso especial parcialmente conhecido (ausência de prequestionamento) e, nessa extensão, não provido. Acórdão que deve ser 
submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Do parecer, da lavra do Subprocurador Geral da República JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO e que foi acolhido pelo STJ 
(cópia às f.236-45), extrai-se a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.Ação ordinária ajuizada em face do Conselho Regional de Educação Física do Estado 
de São Paulo – CREF/SP visando à obtenção de provimento jurisdicional que determinasse ao Réu a emissão de nova carteira profissional em favor do 
Autor, com a rubrica “atuação plena”, a fim de lhe permitir a atuação profissional não apenas no magistério da disciplina Educação Física no ensino 
básico, mas em toda e qualquer área relacionada à educação física, inclusive em locais não educacionais, tais como academias e clubes, sem distinção 
entre bacharelado e licenciatura em Educação Física. Autor graduado, em dezembro de 2005, no curso de Licenciatura Plena em Educação Física, com 
duração de 3 anos. Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que, de acordo com a Resolução nº 3/1987 do então Conselho Federal de Educação 
e com a Resolução nº 7/2004 do atual Conselho Nacional de Educação, somente aos profissionais de Educação Física graduados no curso de bacharelado, 
com duração de 4 anos letivos, é permitida a atuação profissional ampla e irrestrita, tanto no magistério quanto nas demais áreas decorrentes dessa 
disciplina. Apelação interposta pelo Autor não provida pelo TRF da 3ª Região. Recurso especial interposto pelo Autor, pela alínea “a” do artigo 105, III, 
da CF, sob a alegação de contrariedade aos artigos 1º e 3º da Lei nº 9.696/1998 e ao artigo 62 da Lei nº 9.394/1996, admitido na origem como 
representativo de controvérsia. Recurso especial que deve ser conhecido, porque os dispositivos legais apontados como violados foram prequestionados. 
No mérito, sem razão o Recorrente. Improcedência da alegação do Recorrente de que as Resoluções do Conselho Nacional de Educação – CNE com base 
nas quais lhe foi vedada a atuação profissional de forma ampla e irrestrita seriam ilegais, porque teriam extrapolado os limites das leis federais 
regulamentadas, Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e Lei nº 9.696/1998, que regulamenta a Profissão de Educação 
Física. As distinções de abrangência da atuação profissional a que estão habilitados os graduados nos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação 
Física não foram criadas pelas Resoluções nº 1 e nº 2, ambas de 2002, e nº 7/2004, mas traduziram desdobramentos lógicos do disposto nos artigos 45 e 
62 da Lei nº 9.394/1996. Além disso, a competência do Conselho Nacional de Educação para assessorar o Ministro da Educação e colaborar com sua 
atuação, inclusive com atribuições normativas, está expressamente prevista na Lei nº 9.131/1995. Pretensão do Recorrente de atuação profissional ampla 
e irrestrita em todas as áreas da educação física cuja impossibilidade de acolhimento decorre também da necessidade de imprimir lógica e utilidade à 
existência de modalidades distintas de cursos de nível superior, licenciatura e bacharelado, “com variados graus de abrangência”, conforme expressa 
estipulação do artigo 45 da Lei nº 9.394/1996. Recurso especial que deve ser conhecido e que, no mérito, não deve ser provido. 
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Do Recurso Especial foi tirado Recurso Extraordinário, ao qual o Ministro DIAS TOFFOLI negou seguimento (cópia às f. 247-8). 
Adotando os fundamentos do parecer ministerial no Recurso Especial e não havendo elementos a confirmar a alegação de ilegalidade 

do procedimento do conselho regional ou na regulamentação do conselho federal, determino o arquivamento do feito. Notifique-se o(s) interessado(s) 
para, querendo, apresentar razões contra o arquivamento, no prazo de três dias. Após, encaminhem-se os autos à apreciação da 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
SÍLVIO PEREIRA AMORIM 

Procurador da República 
Em substituição no Ofício 10 da PR/MS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5088| 
PORTARIA Nº 79, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

 
NF 1.22.004.000193/2015-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas e com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 
75/93, bem como na Resolução CNMP nº 23/07 e, ainda: 

CONSIDERANDO a autuação Notícia de Fato com cópia de documentos encaminhados pelo ICMBio relativo ao processo 
02143.000051/2015-27 – Loteamento Pato Mergulhão - empreendimento situado às margens do Rio São Francisco, próximo à Cachoeira Casca D'Anta, 
zona amortecimento do PARNA Serra da Canastra (unidade de conservação de proteção integral federal, nos termos do arts. 7º, I e § 1º; 8º, III; e 11 da 
Lei nº 9.985/2000) e local de nidificação e território de várias famílias de Pato Mergulhão, espécie em perigo de extinção. 

CONSIDERANDO que o art. 27 do Decreto 99.274/90 dispõe que nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de 
dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo Conama. 

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004 sobre licenciamento ambiental para empreendimentos 
e atividades modificadoras do meio ambiente, o disposto na Lei 9985/2000 (SNUC), em seu artigo 2º e 49, e no plano de manejo do PARNA sobre 
restrições na área em comento e, ainda, a Lei 5.868/72 que trata sobre parcelamento rural. 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL, para apurar a regularidade do empreendimento diante dos órgãos ambientais responsáveis e 
verificar se há danos ambientais a serem sanados. 

DETERMINA como diligências:  
1. a expedição de ofício ao NUDEC - Núcleo Regional de Gestão das Denúncias Ambientais e Controle Processual, com cópia de f. 

03/30, solicitando informar: (i) Se o empreendimento “Loteamento Pato Mergulhão” ou “Loteamento Condomínio Reserva do Pato Mergulhão”, com 
documentação para identificação anexa, goza de algum requerimento, autorização ou licenciamento junto aos órgãos ambientais estaduais. (ii) Em caso 
positivo, se a medida é suficiente para a fase de comercialização, transferência de domínio/propriedade do empreendimento? (iii) Se não possui 
licenciamento, quais licenças/autorizações são necessárias para regularização do empreendimento? (iv) Pelas informações recebidas e pela localização 
do empreendimento, há como confirmar se a área goza de proteção especial em razão da existência da espécie pato-mergulhão (mergus octosetaceus)? 
Se positiva a resposta, que tipo de proteção e quais as restrições ambientais existem e de que forma atingem o empreendimento em comento. Especificar. 
(v) outras informações que julgar pertinentes ao caso. Prazo 10 dias úteis. 

2. Expedição de ofício ao CRI de São Roque de Minas/MG solicitando encaminhar a esta Procuradoria cópia de matrícula e 
averbações de imóveis em nome do empreendimento “Loteamento Pato Mergulhão” ou “Loteamento Condomínio Reserva do Pato Mergulhão”. Não 
encontrando resultado pelo nome do empreendimento, fazer a pesquisa também em nome dos possíveis proprietários: Emílio César de Castro e Geraldo 
Goulart. Prazo 15 dias. 

REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. COMUNIQUE-SE a instauração à 4ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do MPF, à qual ficará vinculado o feito. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 
23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município Passos-MG, conforme exigência do art. 4º, VI, 
da Res. 23/2007, do CNMP. 

 
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5656| 
PORTARIA Nº 103, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.22.002.000197-2015-39 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato nº 1.22.002.000197-2015-39, a qual está instruída com o Relatório Complementar de 
Auditoria nº 14337, emitido pelo DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do SUS, sendo que tal relatório seria análise das justificativas do 
Município de Uberaba – MG, relativas ao Relatório de Auditoria nº 14337, que não se encontra nos autos; e 
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CONSIDERANDO que ambos os relatórios tratam de supostas irregularidades no desenvolvimento do SAMU – SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA no Município de UBERABA - MG, determino: 

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria e dos autos da notícia de fato nº 
1.22.002.000197-2015-39, para apuração da irregularidade mencionada; 

II – oficie-se ao DENASUS, solicitando cópia do Relatório de Auditoria nº 14337, bem como cópia da conclusão final do caso 
(supostas irregularidades no SAMU de Uberaba); 

III - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Prazo para atendimento: 20 dias. Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5673| 
PORTARIA Nº 106, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos n. 1.22.002.000334/2015-35 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5675| 
PORTARIA Nº 107, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº. 1.22.002.000117/2013-83 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5677| 
PORTARIA Nº 108, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000190/2015-17 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5680| 
PORTARIA Nº 109, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000150/2013-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5683| 
PORTARIA Nº 110, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000040/2015-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5687| 
PORTARIA Nº 111, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000366/2013-79 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5698| 
PORTARIA Nº 115, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000021/2015-87 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5700| 
PORTARIA Nº 116, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.003.000011/2015-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5703| 
PORTARIA Nº 117, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000064/2015-62 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5708| 
PORTARIA Nº 118, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000294/2013-60 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5736| 
PORTARIA Nº 124, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000202/2015-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5745| 
PORTARIA Nº 125, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº. 1.22.002.000228/2013-90 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5748| 
PORTARIA Nº 127, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000261/2015-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5750| 
PORTARIA Nº 129, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000260/2015-37 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5756| 
PORTARIA Nº 131, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000256/2015-79 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

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

 



DMPF-e Nº 161/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 Publicação: sexta-feira, 28 de agosto de 2015 30 
 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5754| 
PORTARIA Nº 132, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº. 1.22.002.000223/2013-67 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5760| 
PORTARIA Nº 133, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº. 1.22.002.000070/2013-58 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5761| 
PORTARIA Nº 134, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000255/2015-24 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5765| 
PORTARIA Nº 136, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000253/2015-35 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5767| 
PORTARIA Nº 137, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000251/2015-46 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5771| 
PORTARIA Nº 138, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.22.002.000063-2014-37 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado nos autos; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5770| 
PORTARIA Nº 139, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000250/2015-00 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5773| 
PORTARIA Nº 140, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000249/2015-77 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5777| 
PORTARIA Nº 141, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.22.002.000136-2014-91 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5776| 
PORTARIA Nº 142, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000248/2015-22 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5779| 
PORTARIA Nº 143, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000246/2015-33 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5782| 
PORTARIA Nº 144, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.22.002.000130-2014-13 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5783| 
PORTARIA Nº 145, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 

Autos Administrativos Nº.1.22.002.000233/2015-64 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5785| 
PORTARIA Nº 146, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos Administrativos Nº.1.22.002.000226/2015-62 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “d”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7º, inciso I e art. 
8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor dos autos em epígrafe e a necessidade de continuidade das investigações, determino: 
I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria aos autos em epígrafe, para 

apuração do fato mencionado; 
II – após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal à qual estão vinculados os presentes autos, 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. 

 Após, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 35724| 
DESPACHO DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
ICP Nº 1.22.000.000433/2013-75. REPRESENTANTE: LUIZ CLÁUDIO DE 
SOUZA. REPRESENTADOS:  GRUPO PONTUAL E OUTROS 
 

Considerando o vencimento do prazo do Inquérito Civil Público – ICP acima epigrafado; 
Considerando a imprescindibilidade da conclusão de diligências; 
Considerando o quanto determinado no art. 9º, da Resolução CNMP nº 23, assim como no art. 15, da Resolução CSMPF nº. 87, 

 
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 a prorrogação do prazo do ICP acima epigrafado pelo prazo de 1 (um) ano, considerando-se como termo “a quo” deste 
novo prazo o dia 20/08/2015. 

Com fulcro no art. 15, § 1º, da Resolução CSMPF nº. 87, comunique-se, à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal para fins de publicidade da prorrogação. 

Cumpra-se. 
 

 ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ 
 Procurador da República em Minas Gerais 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 4225| 
PORTARIA Nº 88, DE 20 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.23.005.000047/2015-68, instaurado através de representação formulada por 
Cícero José Rodrigues de Souza, Presidente da Associação das Pessoas com Epilepsia de Redenção, informando a inércia deste Município em fornecer 
medicamentos e exames aos epiléticos, mesmo tendo sido celebrado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – perante a Defensoria Pública do Estado 
do Pará (fls. 06/08), comprometendo-se a prestar assistência médica e farmacêutica aos portadores de tal enfermidade; 

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

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

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Preparatório nº 1.23.005.000047/2015-

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

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

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

4) Oficie-se à Defensoria Pública do Estado do Pará solicitando informações acerca do TAC celebrado com o município de 
Redenção/PA acerca do fornecimento de medicamentos e exames aos epiléticos, bem como seu descumprimento pelo município; 

5) Oficie-se ao Secretário de Saúde e ao Prefeito do município de Redenção/PA, para que se manifestem acerca da denúncia formulada 
no que toca à inércia do município em fornecer medicamentos e exames aos epiléticos, não obstante já tenha sido celebrado Termo de Ajustamento de 
Conduta com a Defensoria Pública do Pará. 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil deverão ser acompanhados de 
cópia da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP 
nº 59/2010. 

Após, retornem os autos para deliberação acerca das medidas a serem adotadas para o acompanhamento dos fatos em questão. 
 

LUISA ASTARITA SANGOI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 28339| 
PORTARIA Nº 323, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

Considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001167/2015-22, que tem por objeto apurar supostas 
irregularidades na conduta de servidora da Caixa Econômica Federal; 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com o presente procedimento preparatório, sem necessidade de 
nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF); 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 
Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3- Como diligência inicial, requisite-se a CEF cópia integral do Procedimento Disciplinar Civil – PDC-Pa 1882.2014.A.000395 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 28425| 
PORTARIA Nº 324, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

Considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001290/2015-43, que tem por objeto apurar supostas 
irregularidades na aplicação de recursos do PNATE no Município de Oeiras do Pará em 2013; 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento administrativo, pelo que: 
Determina-se  
1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com o presente procedimento preparatório, sem necessidade de 

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

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

3- Como diligência inicial, requisite-se informações ao FNDE sobre o objeto do presente IC. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 28459| 
DESPACHO DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público nº: 1.23.000.000351/2011-21 
 

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

Considerando, ainda, que o Inquérito Civil Público em epígrafe foi distribuído a este Ofício já com seu prazo de prorrogação referente 
ao ano de 2014 vencido, como se pode constatar dos autos. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 28454| 
DESPACHO DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público nº: 1.23.000.000525/2013-18 
 

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

Considerando, ainda, que o Inquérito Civil Público em epígrafe foi distribuído a este Ofício já com seu prazo de prorrogação referente 
ao ano de 2014 vencido, como se pode constatar dos autos. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 28468| 
DESPACHO DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público nº: 1.23.000.000850/2012-08 
 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando, ainda, que o Inquérito Civil Público em epígrafe foi distribuído a este Ofício já com seu prazo de prorrogação referente 
ao ano de 2014 vencido, como se pode constatar dos autos. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 28463| 
DESPACHO DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil Público nº: 1.23.000.002148/2011-90 

 
Considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de, 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

– CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil Público em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista a 
necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto.  

Considerando, ainda, que o Inquérito Civil Público em epígrafe foi distribuído a este Ofício já com seu prazo de prorrogação referente 
ao ano de 2014 vencido, como se pode constatar dos autos. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32727| 

PORTARIA Nº 696, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 
 

Dispõe sobre a atuação do Ministério Público Federal na Subseção Judiciária de 
Telêmaco Borba, Estado do Paraná. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

conferidas pelo art. 56 e incisos do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 357, de 05.05.15), e pelo 
artigo 33 e incisos do Regimento Interno Administrativo do MPF (Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015): 

Considerando o contido na Resolução n.º 54, de 04 de abril de 2014, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual dispôs sobre 
a implantação e instalação da 1ª Vara Federal na Subseção Judiciária de Telêmaco Borba, Seção Judiciária do Paraná, a partir de 22 de agosto de 2014. 

Considerando que não houve tempo hábil para submeter a criação de nova unidade do MPF no município de Telêmaco Borba ao 
Conselho Superior do MPF, na medida em que a definição de vagas prioritárias para o 27º e 28º Concurso de Procurador da República foi apreciada na 
3ª Sessão Extraordinária do CSMPF, realizada em 22.04.2014.  

Considerando que, em 19 de agosto de 2014, solicitou-se ao Procurador-Geral da República a implantação da PRM – Satélite 
Telêmaco Borba, com a alocação de servidor adicional na PRM Polo Ponta Grossa, o que não foi levado a efeito.  

Considerando que, mediante concordância do Procurador da República Osvaldo Sowek, a PRM de Ponta Grossa, até 31.08.2015, 
absorveu a atuação do MPF perante a Subseção Judiciária de Telêmaco Borba. 

Considerando que a Subseção de Telêmaco Borba foi formada a partir do desmembramento das Subseções Judiciárias de Ponta 
Grossa, Londrina e Apucarana. 

Considerando que a Subseção de Telêmaco Borba tem jurisdição sobre os seguintes municípios: Arapoti, Curiúva, Figueira, Imbaú, 
Ortigueira, Reserva, Sapopema, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.  

Considerando que 07 (sete) municípios foram desmembrados da Subseção Judiciária atendida pela PRM de Ponta Grossa, quais 
sejam, Arapoti, Curiúva, Imbaú, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. 

Considerando que 02 (dois) municípios foram desmembrados da Subseção Judiciária atendida pela PRM de Londrina, quais sejam, 
Figueira e Sapopema.  

Considerando que 01 (um) município foi desmembrado da Subseção Judiciária atendida pela PRM de Apucarana, qual seja, 
Ortigueira.  

Considerando o posicionamento da Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal de ser dever do Procurador-Chefe no Estado a 
designação de Membro, mesmo sem sua prévia anuência, para o atendimento das PRMs sem Procurador, sob pena de infração disciplinar do Procurador-
Chefe; 

RESOLVE: 
Editar a presente Portaria, para regulamentar, até a data de 31/10/2015, a atuação do MPF, na forma que segue: 
Art. 1º A atuação na Subseção Judiciária de Telêmaco Borba será compartilhada entre as Procuradorias da República nos Municípios 

de Ponta Grossa, Londrina e Apucarana, sem prejuízo de suas atribuições originais, conforme o quadro abaixo.  
 

 
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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PERÍODO UNIDADE RESPONSÁVEL 

1º/09 a 06/09 PRM Ponta Grossa 

07/09 a 13/09 PRM Londrina/Apucarana 

14/09 a 20/09 PRM Ponta Grosa 

21/09 a 27/09 PRM Londrina/Apucarana 

28/09 a 04/10 PRM Ponta Grossa 

05/10 a 11/10 PRM Londrina/Apucarana 

12/10 a 18/10 PRM Ponta Grossa 

19/10 a 25/10 PRM Londrina/Apucarana 

26/10 a 31/10 PRM Ponta Grossa 
 
§1º Cada unidade deverá comunicar, antes do início do período, diretamente à Coordenadoria Jurídica da PR/PR, o Procurador da 

República responsável pela semana.  
§2º As unidades de Londrina e Apucarana indicarão, em comum acordo, um membro responsável.  
§3º A responsabilidade do Procurador designado recairá sobre todos feitos judiciais e extrajudiciais recebidos durante o período, 

inclusive plantão. 
§4º Sempre que houver necessidade de deslocamento, os membros do Ministério Público Federal perceberão diárias, nos termos da 

Portaria PRC n.º 635/2012.  
Art. 2º A estrutura e gestão administrativas e a assessoria jurídica para os feitos judiciais e extrajudiciais serão prestadas pela PRM 

de Ponta Grossa.  
Parágrafo único. A PRM de Ponta Grossa indicará um servidor titular e um substituto para gerenciar o E-proc.  
Art. 3º Incumbirá à Coordenadoria Jurídica e de Documentação da PR/PR criar a caixa do E-PROC “MPF Telêmaco Borba”, para 

recebimento dos feitos judiciais.  
§ 1º Os feitos judiciais encaminhados pela Subseção Judiciária Federal de Telêmaco Borba para a caixa “MPF Telêmaco Borba” 

serão distribuídos e associados pelo gerente do e-Proc da PRM Ponta Grossa à caixa do Procurador responsável pelo período. 
§ 2° O feito permanecerá associado ao Procurador responsável até a implementação do ato processual cabível. 
§ 3º Por ocasião da realização do ato processual previsto no parágrafo anterior, caberá ao gerente do E-proc da PRM Ponta Grossa 

desassociar o Procurador  
Art. 4º Até a data de 31.10.2015, as unidades de Ponta Grossa, Londrina e Apucarana poderão apresentar ao Procurador-chefe um 

novo modelo de divisão de trabalho.  
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32985| 
PORTARIA Nº 698, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, bem como o contido na Portaria PRC/PR nº 668, de 19 de setembro de 2012, e 

considerando o voto de nº 4355/2015, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 
625 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República INDIRA BOLSONI PINHEIRO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5001325-94.2011.404.7014, em trâmite na 1ª Vara Federal de União da Vitória. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32990| 
PORTARIA Nº 699, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 4574/2015, do relator José Osterno Campos de Araújo, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 
625 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República ADRIANA APARECIDA STOROZ MATHIAS DOS SANTOS para, como órgão do 
Ministério Público Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5002027-43.2015.404.7000, em trâmite na 12ª Vara Federal de Curitiba. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

 
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-PR - 32975| 

PORTARIA Nº 700, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar a Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Pato Branco e de competência da Vara Federal de Pato Branco, inclusive comparecendo às audiências 
designadas de interesse do MPF, no período de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção 
Judiciária no período de 31 de agosto a 06 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Francisco Beltrão. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32974| 
PORTARIA Nº 701, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Luiz Antonio Ximenes Cibin para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e 
extrajudiciais cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Guarapuava e de competência da Vara Federal de Guarapuava, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 31 de agosto a 04 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida 
Subseção Judiciária no período de 31 de agosto a 06 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Londrina. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32973| 
PORTARIA Nº 702, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Robson Martins para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais cíveis e 
criminais que estiverem em trâmite na PRM/Guarapuava e de competência da Vara Federal de Guarapuava, inclusive comparecendo às audiências 
designadas de interesse do MPF, no período de 07 a 11 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no 
período de 07 a 13 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Umuarama. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32972| 
PORTARIA Nº 703, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Luiz Antonio Ximenes Cibin para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e 
extrajudiciais cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Jacarezinho e de competência da Vara Federal de Jacarezinho, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 07 a 11 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção 
Judiciária no período de 07 a 13 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Londrina. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32971| 
PORTARIA Nº 704, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar a Procuradora da República Monica Dorotea Bora para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Guarapuava e de competência da Vara Federal de Guarapuava, inclusive comparecendo às audiências 
designadas de interesse do MPF, no período de 14 a 18 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no 
período de 14 a 20 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PR/PR. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32970| 
PORTARIA Nº 705, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral 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 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Designar o Procurador da República Luis Wanderley Gazoto para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Jacarezinho e de competência da Vara Federal de Jacarezinho, inclusive comparecendo às audiências 
designadas de interesse do MPF, no período de 14 a 18 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no 
período de 14 a 20 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Umuarama. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32968| 
PORTARIA Nº 706, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Thales Fernando Lima para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Francisco Beltrão e de competência da Vara Federal de Francisco Beltrão, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 17 a 18 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção 
Judiciária no período de 17 a 20 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Cascavel. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32965| 
PORTARIA Nº 707, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Raphael Otávio Bueno Santos para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e 
extrajudiciais cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Jacarezinho e de competência da Vara Federal de Jacarezinho, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 21 a 25 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção 
Judiciária no período de 21 a 27 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Apucarana. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32963| 
PORTARIA Nº 708, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Luiz Antonio Ximenes Cibin para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e 
extrajudiciais cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Campo Mourão e de competência da Vara Federal de Campo Mourão, inclusive 
comparecendo às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 23 a 25 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da 
referida Subseção Judiciária no período de 23 a 27 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Londrina. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32961| 
PORTARIA Nº 709, DE 26 DE AGOSTO DE 2015. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar a Procuradora da República Elena Urbanavicius Marques para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e 
extrajudiciais cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Paranaguá e de competência da Vara Federal de Paranaguá, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 23 a 25 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PR/PR. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32958| 
PORTARIA Nº 710, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Luis Wanderley Gazoto para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Francisco Beltrão e de competência da Vara Federal de Francisco Beltrão, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 21 a 25 de setembro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção 
Judiciária no período de 21 a 27 de setembro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Umuarama. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

 
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-PR - 32957| 

PORTARIA Nº 711, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Thales Fernando Lima para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Guarapuava e de competência da Vara Federal de Guarapuava, inclusive comparecendo às audiências 
designadas de interesse do MPF, no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção 
Judiciária no período de 28 de setembro a 04 de outubro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Cascavel. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32956| 
PORTARIA Nº 712, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Henrique Gentil Oliveira para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Campo Mourão e de competência da Vara Federal de Campo Mourão, inclusive comparecendo às 
audiências designadas de interesse do MPF, no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida 
Subseção Judiciária no período de 28 de setembro a 04 de outubro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Paranavaí. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 32954| 
PORTARIA Nº 713, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no 
DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Luis Wanderley Gazoto para atender a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais 
cíveis e criminais que estiverem em trâmite na PRM/Francisco Beltrão e de competência da Vara Federal de Francisco Beltrão, inclusive comparecendo 
às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2015, bem como respondendo pelo plantão da referida 
Subseção Judiciária no período de 28 de setembro a 04 de outubro de 2015, sem prejuízo de suas atribuições na PRM/Umuarama. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1965| 
PORTARIA Nº 40, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
Autos: 1.25.013.000129/2014-58 
 

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

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente (art. 
129, III, da Constituição Federal e art. 1º, I, da Lei nº. 7.347/1985), bem como é função institucional do Ministério Público e promover o inquérito civil 
público e a ação civil pública para defesa de tais interesses, conforme reconhecido, expressamente, na Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC 
nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b” e “d”); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório originado na PRM-Jacarezinho/PR após o recebimento do Ofício 4/2014 da 4ª 
Câmara de Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, que encaminhou cópia de despacho proferido pelo Procurador-Geral da 
República do MPF em procedimento instaurado para averiguar a inconstitucionalidade da Resolução 457, de 25 de junho de 2013, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA); 

CONSIDERANDO que a mencionada resolução dispõe sobre “o depósito e a guarda provisórios de animais silvestres apreendidos 
ou resgatados pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como também oriundos de entrega espontânea, quando houver 
justificada impossibilidade das destinações previstas no parágrafo 1º do artigo 25, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”.  

CONSIDERANDO que no referido despacho o Procurador-Geral da República sustenta não ser ideal a realidade dos centros de 
triagem (CETAs) – que deveriam receber os animais silvestres – e que não há espaço e estrutura para recebimento de animais apreendidos, sendo 
necessária, portanto, a utilização do TDAS (termo de depósito de animal silvestre), ainda como última medida a ser adotada pelos fiscais ambientais, e, 
portanto, foi indeferida a propositura da ação direta de inconstitucionalidade da resolução do CONAMA em face das normas da lei fundamental brasileira 
que regem a proteção ao meio ambiente. 

CONSIDERANDO que os autos foram instaurados para dar conhecimento do despacho do Ministério Público Federal acerca do tema 
aos Órgãos ambientais e fiscalizar a regularidade das condições dos depósitos de animais silvestres na região; 

CONSIDERANDO o lapso temporal já transcorrido desde a instauração do presente Procedimento Preparatório, assim como a 
necessidade de ulteriores diligências; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.013.000129/2014-58 em INQUÉRITO CIVIL, para, sob sua presidência, 
apurar a regularidade das condições dos depósitos de animais silvestres na região abrangidas na atribuição da Procuradoria da República no Município 
de Jacarezinho/PR. 
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Para isso, DETERMINA-SE:  
I – seja a mantida a numeração dos autos, autuando-se tão somente a portaria com as modificações necessárias; 
II – a publicação da presente portaria, com encaminhamento desta por sistema informatizado do Ministério Público Federal; 
III – afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo de dez dias; 
IV – ato contínuo, oficie-se ao Instituto Ambiental do Paraná e ao Batalhão de Polícia Ambiental para que informem (i) se há depósitos 

de animais silvestres na região abrangida pela Procuradoria da República no Município de Jacarezinho; (ii) na falta dos depósitos, como é 
orientada/fiscalizada a guarda dos animais silvestres e, por fim, (iii) que informe de forma contundente acerca da regularidade das condições dos depósitos 
e preste outras informações julgadas pertinentes.  

 

ROBSON MARTINS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 3292| 
RECOMENDACAO Nº 4, DE 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref.: Inquérito Civil nº 1.25.011.000126/2011-91 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
institucionais, que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93, e 

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

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, II, da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 
dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a 
sua garantia; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, III, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses e direitos coletivos; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 5º, V, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, é função institucional do Ministério Público 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade e da publicidade; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve velar pela proteção aos direitos sociais, dentre os quais o direito à educação, 
previsto nos Arts. 6º, caput, e 205 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o cadastramento e a manutenção dos dados referentes aos conselhos do FUNDEB são atribuições dos 
municípios, conforme estabelecido no art. 24, § 10, da Lei nº 11.494/2007; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir 
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 
cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil Público nº 1.25.011.000126/2011-91, instaurado 
com o intuito de apurar se os municípios localizados na área de atribuição desta Procuradoria da República mantêm instalados e em regular funcionamento 
os Conselhos Municipais do FUNDEB; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil concluiu que a situação cadastral do Município de Guairaçá está irregular; 
CONSIDERANDO que dentre os municípios de atribuição desta Procuradoria da República, apenas Guairaçá/PR ainda não 

regularizou as pendências constantes no referido sistema; 
CONSIDERANDO que mesmo após a expedição de diversos ofícios ao Município de Guairaçá/PR, decorridos mais de 2 (dois) anos 

desde a primeira recomendação, não houve a devida regularização do Conselho Municipal junto ao Sistema CACS; 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 
RECOMENDAR ao Município de Guairaçá/PR, por intermédio das pessoas que atualmente ocupam os cargos de Prefeito Municipal 

e de Secretário de Educação, que promova o saneamento das irregularidades junto ao site CACS-FUNDEB, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias úteis para que os ocupantes dos referidos cargos se pronunciem acerca do acatamento da 

presente Recomendação, sob pena de caracterizar ato de improbidade administrativa, podendo ensejar o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo 
Ministério Público Federal. 

Cumpra-se, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, sob as penas da lei. 
 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 3291| 
RECOMENDACAO Nº 6, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref.: Inquérito Civil nº 1.25.011.000106/2015-44 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, em especial aquelas previstas no art. 6º, VII, a, da Lei Complementar n° 75/1993, apresentar as seguintes considerações para, ao 
final, expedir recomendação. 

CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Civil com a finalidade de conferir maior publicidade ao rol de beneficiários do 
Programa Bolsa Família de modo a facilitar a participação comunitária e o controle social; 

CONSIDERANDO que o art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, encarta como princípio fundamental da República a “dignidade 
da pessoa humana”; 

CONSIDERANDO que o art. 3º, II, III e IV, da Constituição Federal de 1988 encarta como objetivos fundamentais da República a 
garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, assim como a 
promoção do bem-estar de todos; 
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CONSIDERANDO o comando insculpido no art. 37, da Constituição Federal, no sentido de que “A Administração Pública direta e 
indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...]”; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 204, II, da Constituição Federal, que determina que “as ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, com base nas seguintes 
diretrizes: […] II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis”; 

CONSIDERANDO o comando estampado no art. 8º, da Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, no sentido de que “a execução e a 
gestão do programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os 
entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social”; 

CONSIDERANDO o caráter público da relação de beneficiários do Programa Bolsa Família, nos termos do art. 13 da Lei nº 10.836, 
de 09 de janeiro de 2004; 

CONSIDERANDO o teor do art. 14 da Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que dispõe que “sem prejuízo das responsabilidades 
civil, penal e administrativa, o servidor público ou o agente da entidade conveniada ou contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro 
de que trata o artigo 1º será responsabilizado quando, dolosamente: I – inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que deveriam 
ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -Cadúnico ou II – contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final 
receba o benefício”;  

CONSIDERANDO o teor do art. 14-A da Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que dispõe que “sem prejuízo da sanção penal, 
será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer 
outro meio ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa Família”; 

CONSIDERANDO a atribuição conferida aos municípios quanto à constituição de órgão de controle social do Programa Bolsa 
Família, nos termos do art. 14 do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004; 

CONSIDERANDO que os incisos VI e VIII, do art. 20, da Portaria nº 555, de 11 de novembro de 2005, estabelecem como atribuições 
do Gestor Municipal do Bolsa Família, respectivamente, “contribuir para o fortalecimento dos instrumentos de transparência governamental, divulgando 
aos órgãos públicos locais e à sociedade civil organizada as informações relativas aos benefícios do Programa Bolsa Família e dos Programa 
Remanescentes, utilizando meios diversificados de publicização” e “atender os pleitos de informação ou de esclarecimentos da Rede Pública de 
Fiscalização”; 

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 01, de 20 de maio de 2005, delineadora de orientações aos municípios, Estados e 
Distrito Federal para a constituição de instâncias de controle social do Programa Bolsa Família, estabelece em seu art. 10 que referidas instâncias “devem 
ter acesso a instrumentos e informações do programa Bolsa Família […] de forma a permitir a consecução de suas atribuições, a aumentar a transparência 
das ações sociais e a possibilitar maior participação da sociedade”; 

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

CONSIDERANDO que o art. 6º, XIV, da Lei Complementar n° 75/1993 dispõe ser atribuição do Ministério Público da União 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 o que dispõe o art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993 que diz competir ao Ministério Público da União 
“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”; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RESOLVE: 
RECOMENDAR aos municípios abrangidos pela Subseção Judiciária de Paranavaí/PR (Alto Paraná, Amaporã, Diamante do Norte, 

Guairaçá, Itaúna do Sul, Loanda, Marilena, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Porto 
Rico, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara e Terra Rica) que confiram 
publicidade às respectivas lista de beneficiários do Programa Bolsa Família, através da afixação em locais públicos e de fácil acesso, bem como da 
disponibilização no site do município, acessível por link direto já na página inicial, atualizando a relação ao menos trimestralmente, sob pena de serem 
adotadas as medidas judiciais pertinentes pelo MPF. 

Por fim, determino sejam expedidos ofícios: 
I – aos Prefeitos dos municípios mencionados, com cópia da presente Recomendação, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

comprovem de maneira efetiva o acatamento ou, em caso de descumprimento, encaminhem as respectivas razões; 
II – à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com cópia da presente Recomendação, para ciência. 
 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 6784| 
PORTARIA Nº 14, DE 6 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000040/2015-74 
 

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

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de Representação 
sigilosa na qual são noticiadas possíveis irregularidades no Regime Diferenciado de Contratações nº 93/2012b, Processo Administrativo nº 
23034.026516/2012-34, firmado entre a Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA e a MVC Componentes Plásticos LTDA, cujo objeto é a construção de 
uma Escola Proinfância B, com recursos do FNDE; 
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CONSIDERANDO que os recursos a serem repassados pelo FNDE, por meio do Termo de Compromisso PAC2 09889/2014 
totalizam R$1.621.287,00 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais), dos quais R$810.643,50 já foram repassados ao 
Município de Sobradinho/BA; 

CONSIDERANDO que, a partir da última diligência empreendida, o Município informou que, ante a reiterada inadimplência da 
empresa MVC Componentes Plásticos LTDA, está providenciando a rescisão do contrato assinado para, posteriormente, iniciar novo procedimento 
licitatório com vistas à contratação de empresa para execução da obra pactuada; 

CONSIDERANDO que o Município informou, ainda, que a nova licitação não foi concluída em razão da necessidade de adequação 
do projeto, pois a empresa então contratada já havia iniciado a obra e realizado alguns dos serviços necessários à construção do equipamento público, 
entretanto, o valor repassado pelo Ministério da Educação encontra-se devidamente aplicado aguardando nova celebração de contrato; 

CONSIDERANDO, por fim, o término do prazo de tramitação do presente Procedimento Preparatório, bem como a necessidade de 
acompanhar o regular cumprimento das obrigações pactuadas entre o Município e o Ministério da Educação/FNDE; 

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

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

Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
3) a título de diligência inicial, determino o sobrestamento do presente feito na subcoordenadoria jurídica desta PRM pelo prazo de 

30 dias. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos a este Gabinete para que, independentemente de novo despacho, seja oficiado ao 
Município de Sobradinho/BA requisitando que preste informações atualizadas acerca da rescisão do Contrato nº 346/2014 firmado com a empresa MVC 
Componentes Plásticos e, notadamente, sobre nova contratação para a realização de obra pactuada no Termo de Compromisso PAC2 09889/2014. 

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

 
LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4426| 
PORTARIA Nº 15, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref.: P.P nº 1.26.003.000177/2014-28 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República in fine firmado, com fundamento no art. 129, III da CF, 
art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 
CSMPF, respectivamente, e; 

Considerando a apuração acerca da oferta irregular de cursos de Graduação e Pós-Graduação em Municípios inseridos na área de 
atribuição deste órgão ministerial pela Instituição de Ensino denominada Faculdades Extensivas em Pernambuco – FAEXPE em parceria com instituições 
de ensino superior credenciadas pelo MEC; 

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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 
serviços e programas governamentais, com ênfase no combate aos atos de improbidade administrativa; 

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

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que o presente Procedimento Preparatório foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §§ 6º e 7º, da 
Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, §§ 1º a 4º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 

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

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 
1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Administrativo supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil “Apurar ilegalidades na oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, concernentes da terceirização do Ensino Superior, 
operada pela FAEXPE - Faculdades Extensivas de Pernambuco (CNPJ n.º 17.714.506/0001-65) em parceria com instituições de ensino superior.” 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Laís Abath Neves, matrícula 26823, ocupante do cargo de 
Técnica Administrativa, 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 substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

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

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

5) Oficie-se à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação1, requisitando-lhe a realização 
de fiscalização na Fundação de Ensino Superior de Olinda – FUNESO (CNPJ nº 08.905.382/0001-04), na Faculdade Centro Oeste do Paraná – FAI 
(CNPJ nº 08.372.011/0001-04) e na Faculdade Paranapanema (CNPJ nº 07.425.183/0001-36), para apuração e tomada das medidas administrativas 
entendidas cabíveis quanto a indevida terceirização de ensino superior ou aproveitamento irregular de créditos de alunos oriundos de  cursos superiores 
não autorizados, informando a este órgão ministerial, no prazo de dez dias úteis, qual a data em que seria possível a referida fiscalização.  
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Ademais, tendo em conta as informações acostadas à fl. 488, informe-se também se a Faculdade Anchieta, mantida pela Organização 
de Ensino Superior Anchieta – OESA (CNPJ nº 02.533.247/0001-07), é Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC; bem como se pode ofertar 
cursos superiores, de qualquer espécie, no Município de Serra Talhada.  

  OBS: encaminhe-se cópia da inicial da ACP nº 0800187-91.2015.4.05.8303, da presente portaria e de fl. 488. Prazo 10 (dez) dias 
úteis. 

6) Oficie-se à Faculdade Anchieta2, a fim de que esclareça se as informações constantes à fl. 488 procedem e, em caso positivo, como 
dar-se-ia tal aproveitamento de créditos. Encaminhe-se cópia da fl. 488. Prazo: 10 dias. 

7) Tendo em vista que o presente presente Procedimento destina-se à apuração de irregularidades na oferta de curso superior 
perpetradas pela FAEXPE e instituições conveniadas, bem como considerando a existência do PP nº 1.26.003.000131/2015-90, cujo objeto é apuração 
de notícias de oferecimento irregular, no âmbito da atribuição territorial desta Procuradoria de República, de cursos de Extensão, Graduação e Pós-
Graduação por Instituições não credenciadas pelo MEC, determino o desentranhamento das fls. 354/371 e juntada ao auto de nº  1.26.003.000131/2015-
90. Certifique-se. 

8) Por fim, tendo em vista que a documentação de fls. 535/542 não pertence a esta instrução, desentranhe-se e acoste-se ao auto 
indicado no despacho de fl. 535. 

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

Cumpra-se. 
 

MANOEL ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 6778| 
PORTARIA Nº 15, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000263/2014-51 
 

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

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de documentação 
encaminhada pela Procuradoria-Geral do Município de Juazeiro/BA, na qual noticiou irregularidades no Programa Minha Casa Minha Vida quanto ao 
não cumprimento de critérios de contemplação e desvio de função social das propriedades no âmbito do referido programa federal; 

CONSIDERANDO que, instada a prestar informações atualizadas acerca das providências adotadas ante as denúncias constatadas, a 
Caixa Econômica Federal informou que enviou ao cartório de Títulos e Documentos da cidade de Juazeiro 30 notificações extrajudiciais para apuração 
das irregularidades quanto à ocupação de unidades do PMCMV; 

CONSIDERANDO que, em 19 de junho de 2015, as diligências efetuadas encontravam-se em fase de certificação para posterior 
análise por parte da CEF e adoção das medidas necessárias/cabíveis; 

CONSIDERANDO, por fim, o término do prazo de tramitação do presente Procedimento Preparatório; 
DETERMINA: 
1) a conversão o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, com o objeto acima especificado, para apuração dos 

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

Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
3) a título de diligência inicial, determino que seja oficiado à Caixa Econômica Federal (Superintendência Regional Norte da Bahia) 

requisitando que, no prazo de 15 dias, preste informações atualizadas acerca da análise das notificações extrajudiciais expedidas com o fito de apurar a 
ocupação irregular de unidades do Programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro/BA. 

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

 
LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 4621| 
PORTARIA Nº 96, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Notícia de Fato nº 1.26.002.000175/2015-20. “Instaurar Inquérito Civil Público 
com o objetivo de apurar suposta inobservância do percentual de aplicação de 
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e suposta 
extrapolação do limite legal de saldo da conta do FUNDEB no município de 
Panelas/PE, de acordo com o constante no processo TC nº 1240219-9 do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco”.  
 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, 
II, da CF/88); 
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CONSIDERANDO a instauração, no âmbito dessa Procuradoria da República, da Notícia de Fato n° 1.26.002.000175/2015-20, 
encaminhada pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco, relatando supostas irregularidades, no âmbito da Prefeitura de Panelas consistentes em 
“2.2. Aplicação de 59,04% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica” e “2.3. Saldo da Conta do 
FUNDEB ao final do exercício de 8,60%, quando o limite legal permitido é de até 5,00%” em desacordo do previsto no artigo 22 da Lei federal nº 
11.494/07 e artigo 60, XII do ADCT. 

CONSIDERANDO que o TCE/PE informou que “não foi acostado nenhum documento que afaste a irregularidade e a defesa como 
vimos reconhece a falha”, quanto ao item 2.2 e que a municipalidade, admitiu o superávit dos recursos, todavia alegou, “que não representa quantia 
significativa, e não implicou de forma alguma em prejuízo à gestão da educação municipal, diante da comprovação nos itens anteriores da aplicação dos 
limites constitucionais”, relativo ao item 2.3.  

RESOLVE:  
CONVERTER a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL destinado a investigar os fatos acima mencionados, qual seja, 

apurar suposta inobservância do percentual de aplicação de recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e suposta extrapolação 
do limite legal de saldo da conta do FUNDEB no município de Panelas/PE, de acordo com o constante no processo TC nº 1240219-9 do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco. 

Como diligências iniciais determino que:  
a) Oficie-se à prefeitura municipal de Panelas/PE para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação acerca das 

irregularidades constantes no presente despacho, indicando, especificamente, quais providências foram tomadas para solucioná-las. 
b) Oficie-se ao FNDE para que apresente informações sobre a aplicação da Conta do FUNDEB por parte do município de Panelas, 

exercício de 2010, bem como para que informe se os percentuais legais foram cumpridos nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014. 
  Siga, em anexo ao ofício destinado à Prefeitura, cópia do presente Despacho. 
Determine-se a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito 

Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações de praxe. 
Diligencie-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 37785| 
PORTARIA Nº 199, DE 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.000478/2015-62 
 

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, CF e 2º, Lei 
Complementar n. 75/93); e II – promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, e alíneas, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 1º da Resolução 
CSMPF n. 87/2006); 

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
Considerando a necessidade de prosseguir apurando a notícia de possível ocupação irregular de área de domínio da União (área 

pública); 
RESOLVE DETERMINAR: 
  I. A conversão do Procedimento Preparatório MPF/PRPE n. 1.26.000.000478/2015-62 em Inquérito Civil, tendo por objeto “apurar 

notícia de possível ocupação irregular de área de domínio da União (área pública), localizada na Rua Professor Nelson Andrade de Oliveira, Bairro do 
Forte Orange, em Itamaracá”. 

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

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

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 37845| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 406, DE 25 DE JUNHO DE 2015 

 
Inquérito Civil MPF/PRPE n. 1.26.000.000059/2014-40 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado nesta procuradoria da República em Pernambuco para apurar notícia trazida pelos representantes 
do Assentamento Ubu, localizado no Município de Goiana, no sentido de que o INCRA não estaria adotando as providências necessárias à prestação de 
Assistência Técnica, obstaculizando a formalização dos assentamentos. 

De início, foram requisitadas informações ao INCRA sobre a execução dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER 
no referido assentamento Ubu, em Goiana/PE (fl. 28), tendo o Superintendente Regional esclarecido, em síntese, em fevereiro/2014, que (fl. 30): i) 
haviam celebrado o Convênio SICONV n. 707032/2009 com a Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais – Via do Trabalho 
para execução dos serviços de ATER no assentamento Ubu e outros, todavia sua equipe técnica observou que a execução não estava ocorrendo de forma 
adequada e regular e, sendo assim, após exauridas todas as possibilidades de negociação para execução adequada do objeto pactuado, decidiram pelo 
cancelamento do convênio e abertura de processo de Tomada de Contas Especial; e ii) com o advento da Lei n. 12.188/2010, foi realizada uma Chamada 
Pública, no ano de 2011, onde estava incluído o assentamento Ubu, contudo não houve propostas para aquela região, tendo havido outras duas para o 
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agreste e sertão, sendo que as instituições que apresentaram propostas não atenderam à legislação quanto à documentação necessária, motivo pelo qual 
estava sendo elaborada, naquele momento, uma nova Chamada Pública visando a contratação para prestação de serviços de ATER.   

Em junho/2014, foram requisitadas ao INCRA informações atualizadas acerca do caso (fl. 36), vindo aos autos a notícia sobre a 
conclusão da Chamada Pública n. 001/2014 para o semiárido pernambucano com a contratação de quatro instituições, visando ao atendimento de 5.246 
famílias assentadas da reforma agrária, bem como de que tinha sido aberto, no mês de agosto/2014, processo administrativo visando lançar outra Chamada 
Pública para a zona da mata, região metropolitana e agreste setentrional, considerando a não habilitação dos concorrentes no ano de 2013 (fl. 39). 

Em setembro/2014, este Parquet requisitou novas informações ao INCRA (fl. 41), tendo esta autarquia acrescentado, em suma, que 
estava sendo elaborado o projeto básico e as pesquisas de preços necessários para quantificação dos custos para, após a conclusão dessas etapas, serem 
solicitados ao órgão central, em Brasília, os recursos orçamentários para, ao final, passar pela análise da Procuradoria Federal (fl. 43).  

Solicitadas informações atualizadas ao INCRA (fl. 44), a autarquia finalmente, em fevereiro do corrente ano, noticiou a contratação 
das empresas responsáveis para executar os serviços de ATER para todos os assentamentos da zona da mata pernambucana, incluído o Assentamento 
Ubu, localizado no Município de Goiana, como resultado da Chamada Pública n. 002/2014, com previsão para o início dos serviços no mês de março/2015 
por parte da SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa (fl. 45). 

Por fim, em junho do corrente ano, este órgão ministerial obteve do INCRA a informação de que os serviços de assistência técnica 
no assentamento Ubu foram iniciados pela SERTA, sendo a primeira atividade a aplicação de questionários para todas as famílias assentadas a fim de 
conhecer a realidade local, objetivando um diagnóstico para definir os serviços/atividades a ser desenvolvidos, entre as produtivas, práticas agropecuárias, 
de comercialização, sociais e culturais, em comum acordo com as famílias  regularmente assentadas (fl. 49). 

Em seguida, foi mantido contato telefônico com servidor do INCRA atuante na área de assistência técnica com vistas à obtenção de 
documentação comprobatória do início dos serviços em questão, tendo resultado no encaminhamento a esta procuradoria da República, via e-mail, do 
contrato celebrado com a SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa para a execução dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, 
bem como da ordem de serviço determinando o início imediato da execução daquele contrato (fls. 50/62).  

Eis o relatório. 
Como se denota das informações e documentos apresentados pelo INCRA, a situação noticiada na representação consistente na 

ausência de prestação de assistência técnica no assentamento Ubu findou sendo regularizada mediante a contratação da SERTA – Serviço de Tecnologia 
Alternativa, tendo sido acostada aos autos a ordem de serviço, datada de março do corrente ano, determinando o início imediato da execução daquele 
serviço. 

Insta pontuar que a demora na prestação do mencionado serviço de assistência técnica pelo INCRA às famílias do assentamento Ubu 
se deu em decorrência de entraves burocráticos, como por exemplo, falta de habilitação de instituições interessadas em prestar o serviço, não resultando 
de irregularidade que demande a atuação deste órgão ministerial no caso. 

Por essas razões, sem maiores delongas, determino o arquivamento dos autos. 
Comunique-se a presente decisão de arquivamento aos representantes, por meio da advogada indicada no termo de declarações de 

fls. 4/5, nos termos do art. 17 da Resolução CSMPF n. 87, de 2006, cientificando-a, inclusive, da previsão inserta no § 3º daquele dispositivo. 
Em seguida, encaminhem-se os autos a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins de revisão, no prazo estipulado no § 2º do art. 

17 da Resolução CSMPF n. 87, de 2006. 
   

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62049| 

PORTARIA Nº 1.121, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 695/2015 e suspende a licença-prêmio do Procurador 
da República RODRIGO DA COSTA LINES no dia 26 de agosto de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que o Procurador da República RODRIGO DA COSTA LINES solicitou suspensão de sua licença-prêmio, anteriormente 
marcada para os períodos de 27 a 31 de julho de 2015 e de 24 a 28 de agosto de 2015 (Portaria PR-RJ Nº 695/2015, publicada no DMPF-e Nº 112 – 
Extrajudicial de 19 de junho de 2015, página 38), no dia 26 de agosto de 2015, em razão da sua participação na reunião com diversas Instituições para 
dar andamento ao Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001111/2014-12, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 695/2015 para suspender a licença-prêmio do Procurador da República RODRIGO DA COSTA 
LINES no dia 26 de agosto de 2015 incluindo-o, neste dia, na distribuição de todos os feitos que lhe são vinculados, excetuando-se as audiências. 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62181| 
PORTARIA Nº 1.123, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Designa o Procurador da República FÁBIO DE LUCCA SEGHESE para realizar 
as audiências junto à 3ª Vara Federal Criminal no dia 27 de agosto de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que os dias não 
contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a necessidade 
de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio 
das audiências da 3ª Vara Federal Criminal, resolve:  
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Art. 1º Designar o Procurador da República FÁBIO DE LUCCA SEGHESE para realizar as audiências junto à 3ª Vara Federal 
Criminal no dia 27 de agosto de 2015. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 
designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 
encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62194| 
PORTARIA Nº 1.124, DE  26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Designa o Procurador da República Titular do 2º Ofício, para atuar no Processo 
JF-RJ Nº 2011.51.01.810879-5-INQ. 
 

O PROCURADOR-CHEFE 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. ANDRÉ TAVARES COUTINHO e a indicação, 
por meio de documento eletrônico emitido pela Divisão Criminal Judicial da PR-RJ, de distribuição ao Titular do 2º Ofício para atuar no Processo JF-RJ 
Nº 2011.51.01.810879-5-INQ, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 2º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pelo Dr. RAFAEL ANTONIO 
BARRETO DOS SANTOS, para atuar no Processo JF-RJ Nº 2011.51.01.810879-5-INQ, 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 ANDRÉ TAVARES COUTINHO 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 
 
 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62050| 

PORTARIA Nº 1.120, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 
 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República CAROLINA BONFADINI DE 
SÁ no período de 08 a 17 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 a Procuradora da República CAROLINA BONFADINI DE SÁ, lotada na PRM de São João de Meriti, 
solicitou fruição de férias no período de 08 a 17 de setembro de 2015, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República CAROLINA BONFADINI DE SÁ, no período de 08 a 17 de setembro de 2015, da 
distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

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

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62188| 
PORTARIA Nº 1.126, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
Consigna a Licença Médica do Procurador da República JAIME 
MITROPOULOS no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
considerando licença médica do Procurador da República JAIME MITROPOULOS no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2015, resolve: 

 Art. 1º Excluir o Procurador da República JAIME MITROPOULOS, no período de 31 de agosto a 02 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 - 62149| 
PORTARIA Nº 401, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo nº 1.30.001.001025/2015-11, que visa apurar possíveis irregularidades 

envolvendo a não devolução de valores pagos por consorciados excluídos do Consórcio Nacional Volkswagen, incluindo a atuação do Banco Central do 
Brasil acerca do tema; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº 1.30.001.001025/2015-11 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser 

inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1)  Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2)  Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de publicação; 
3) Oficie-se à Volkswagen Serviços Financeiros, na forma da inclusa minuta; 
4) Acautele-se por 60 dias na DICIVE, a fim de aguardar a resposta ao ofício expedido. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62221| 
PORTARIA Nº 402, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que foi oferecida denúncia em face de Edson de Oliveira Maia e Celso da Silva Maia, a partir das informações 
coligidas através do Inquérito Policial 0013/2013-13 – DELEMAPH (0025628-65.2013.4.02.5101), em razão da extração de areia sem autorização do 
DNPM em areal situado na Estrada de Piranema, nº 618, Seropédica/RJ, através da pessoa jurídica Areal Fernandes e Cardoso Ltda (CNPJ 
02.369.247.0001-59); 

CONSIDERANDO que exame pericial realizado na localidade em 20.03.2014 constatou a ocorrência de danos ambientais associados 
com a atividade de extração de areia em cava (fls. 138/143); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar a reparação ou compensação dos danos ambientais havidos em 
decorrência da extração ilícita, incluindo a existência de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), determinando as seguintes diligências: 

1) extraia-se cópia integral dos autos do IPL 0013/2013-13 – DELEMAPH (0025628-65.2013.4.02.5101) para instruir o presente 
Inquérito Civil; 

2) oficie-se ao INEA requisitando seja realizada vistoria na Estrada de Piranema, nº 618, município de Seropédica, Rio de Janeiro 
(coordenadas geográficas 22º48'28,46” S e 43º39'55,45” W), e elaborado o respectivo laudo técnico, que aponte detalhadamente os danos ambientais 
causados em razão da extração de areia ocorrida no local sem a devida autorização do DNPM, bem como quais as medidas reparatórias/compensatórias 
cabíveis. 

3) remeta-se cópia desta Portaria à 4ª CCR; 
4) à DICIVE da PRRJ para os registros necessários. 
5) Adote-se a seguinte ementa: 
MEIO AMBIENTE – AREAL FERNANDES E CARDOSO LTDA – LAVRA DE AREIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES – DANOS AMBIENTAIS – MEDIDAS REPARATÓRIAS/COMPENSATÓRIAS - CÓPIAS EXTRAÍDAS DO IPL 0013/2013-13 
– DELEMAPH (0025628-65.2013.4.02.5101) 

 
JAIME MITROPOULOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62282| 
PORTARIA Nº 405, DE 26 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, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “h”; II, “d”; III, “b”, V, “a” 
e “b”; 6o, VII, “a”, “b”, e XIV, “e” e “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, na lei nº 7.347/85 e nº 8.429/92, e,  

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de continuar na apuração das investigações encetadas no procedimento preparatório n.º n.º 
1.30.001.000096/2015-04, verificando-se a verossimilhança dos fatos; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar a existência de 
possíveis ofensas a crianças portadoras da Síndrome de Down, praticadas por LEANDRO AMORIM KANASHIRO, através de páginas do Facebook, 
determinando a realização das seguintes diligências: 
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1) Remeta-se cópia desta Portaria à PFDC, para os fins  previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

2) À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários; 
3) Adote-se a seguinte ementa: 
“CIDADÃO – SUPOSTAS OFENSAS A CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE DOWN ATRAVÉS DE 

PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK – LEANDRO AMORIM KANASHIRO.” 
4) À DIVICE, pelo prazo de 30 dias ou até a vinda da resposta.  
 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVIEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 62284| 
PORTARIA Nº 406, DE 27 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 n.º 1.30.001.000071/2015-01, 
 RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar as medidas 

adotadas junto à Agência dos Correios em Ricardo de Albuquerque, visando à melhora das condições de trabalho dos agentes – setor de entrega de 
mercadorias, adotando-se as seguintes providências: 

1. Remeta-se cópia desta Portaria à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

2. À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários; 
3. Adote-se a seguinte ementa: 
“EMENTA: MINORIAS – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

DEODORO – RUA ADEQUE, Nº 114 – RICARDO DE ALBUQUERQUE – SUPOSTAS CONDIÇÕES INADEQUADAS DAS INSTALAÇÕES – 
POSSÍVEL PREJUÍZO AOS EMPREGADOS E AOS CIDADÃOS” 

 4. À DIVICE, pelo prazo de 30 dias ou até o retorno dos autos. 
 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVIEIRA 
Procuradora da República  

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 4519| 
DESPACHO DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.30.020.000154/2015-63 
 

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 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 20104| 
PORTARIA Nº 161, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 

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

competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 70, de 21 de fevereiro de 2011, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o Procurador da República KLEBER MARTINS DE ARAÚJO para atuar, no período de 21 a 27/08/2015, junto à 

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

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
Procurador-Chefe 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 2697| 
PORTARIA Nº 83, DE 27 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; 
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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, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato n.º 1.28.400.000155/2015-91, destinada a apurar o atraso em obras de 

ampliação, reforma e implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades do município de Assu/RN. 
DETERMINA: 
Converta-se a Notícia de Fato n.º 1.28.400.000155/2015-91, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

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

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 1603| 

PORTARIA Nº 13, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 127 e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, c/c art. 

7º, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 75/93, e de acordo com a Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
Considerando que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos, segundo previsto no art. 175, caput, da Constituição Federal; 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático, cabendo-lhe a promoção do inquérito e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e 
de outros interesses difusos e coletivos (art. 127, caput e art. 129, Inc. III da CF/88); 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias 
étnicas e ao consumidor (art.6.º, inciso VII, alínea “c” da Lei Complementar n.º 75/93); 

Considerando as informações existentes no procedimento preparatório civil nº 1.29.020.000017/2015-40, dando conta da existência 
de má condição na prestação de serviços de telefonia no Município de Cachoeira do Sul/RS; 

Considerando que cabe à União, por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, a obrigação de fiscalizar a execução, 
comercialização e uso dos serviços, bem como garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições 
adequadas – art. 1º e 2º da Lei nº 9.472/97; 

Considerando o término do prazo máximo para a conclusão do procedimento preparatório civil, nos termos do art. 4º, § 1º, da 
Resolução nº 86, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 86, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, converter o presente 
procedimento preparatório civil em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar a efetiva fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações na 
prestação de serviços de operadoras de telefonia no Município de Cachoeira do Sul/RS. 

Com efeito, proceda-se ao registro e autuação do presente, comunicando-se à Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para fins de cumprimento do art. 6º da Resolução n° 87/2006/CSMPF. 

Após, para fins de instruir este inquérito, cumpre-se frisar as seguintes considerações: 
A atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para investigar a ocorrência da má prestação das operadoras de telefonia é 

decorrente da obrigação da União, por intermédio da ANATEL, ter de fiscalizar a execução, comercialização e uso dos serviços, bem como garantir, a 
toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas – art. 1º e 2º da Lei nº 9.472/97. 

Neste sentido, as informações constantes na notícia da fl. 04 e nas cópias existentes no Anexo I dão conta da existência de más 
condições na prestação de telefonia móvel e telefonia fixa, incluindo o serviço de acesso à Internet. 

Com efeito, a ANATEL, dentro da sua competência prevista na legislação supracitada, utiliza como normas regulamentares a 
Resolução nº 575/2011 – RGP-SMP, que se referente a qualidade da prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, a Resolução nº 605/2012 – RGQ-
STFC, que se refere a qualidade de prestação de serviços de telefonia fixa, e a Resolução nº 574/2011 – RGQ-SCM, que se refere a qualidade de serviços 
de comunicação multimídia (inclusive conexão à Internet). 

Desta forma, necessário seja expedido ofício à ANATEL no Rio Grande do Sul, requisitando-se, no prazo de 20 dias, informações e 
documentos sobre (i) existência de reclamações de usuários sobre os serviços de telefonia móvel, fixa e Internet; (ii) últimos indicadores de qualidade 
existentes sobre a prestação desses serviços no Município de Cachoeira do Sul/RS, com a respectiva conclusão da agência sobre as condições da prestação 
dessa espécie de serviço.  

Igualmente, oficie-se ao Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeira do Sul (Sindilojas), solicitando-se, no prazo de 20 dias, 
informações sobre as conclusões da reunião ordinária realizada no dia 02 de março de 2015, em especial sobre a persistência das más condições da 
prestação de serviços de telefonia neste município. 

Com a vinda das respostas ou o decurso do prazo sem manifestação, nova conclusão. 
 

LUÍS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER  
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - 7827| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 25 DE AGOSTO DE 2015 
 

Assunto: Apurar a regularidade dos serviços que formam a rede de saúde mental 
extra-hospitalar nos municípios da área de abrangência da Procuradoria da 
República em Caxias do Sul. Inquérito Civil nº 1.29.002.000101/2011-58 
 

O presente Inqúerito Civil teve como objeto apurar as condições da rede de atenção à saúde mental extra-hospitalar no Município de 
Vacaria/RS. 

Após conclusa a apuração foi promovido o arquivamento dos autos (fls. 42/44), os quais foram submetidos à apreciação do Núcleo 
de Apoio Operacional à PFDC na PRR4ª (fls. 46/50), que não homologou o arquivamento e decidiu converter o feito em diligência, para que fosse 
“notificada a Secretaria de Saúde de Vacaria para que fornecesse a comprovação de formação e experiência em saúde mental do médico responsável pelo 
atendimento no CAPS” (fls. 51/53). 

Cumpriu-se a determinação referida (fls. 55 e 61), em resposta à qual (fls. 58/59 e 62/63), o Município de Vacaria afirmou que o 
médico responsável pelo CAPS nesse Município é clínico geral, mas apresenta “resolutividade junto aos pacientes”. Alegou ainda que há falta de 
profissional de psiquiatria na região, e que o Município já havia procurado sanar o problema, tendo promovido concurso público, para o qual não houve 
inscritos (conforme comprovou nas fls. 63-v e 64). 

Há de se levar em consideração que o Município de Vacaria não agiu de má-fé ou de forma negligente, tendo em vista que promoveu 
concurso público, para o qual não houve inscritos, comprovando, portanto, a ausência de médicos psiquiatras com interesse em atuar no Sistema Público 
de Saúde da região.  

Assim, entendo que não há razões para o prosseguimento do expediente, uma vez que a continuidade da apuração seria ineficaz, não 
sendo possível a este órgão ministerial responsabilizar o Município pela ausência de médico com formação em psiquiatria para atendimento no CAPS 
uma vez que houve a demonstração pelo gestor que a tentativa em suprir tal falta foi infrutífera, ante a inexistência de profissional interessado.  

Considerando a existência de médico lotado no CAPS, o qual ainda que sem habilitação específica em psiquiatria, e que não se tem 
conhecimento de qualquer reclamação em relação ao atendimento desse, não vislumbro como passível a promoção de qualquer medida para que seja 
contratado um médico psiquiatra para atuar no CAPS ante a situação de inexistência de interessados no certame realizado no Município e a notório falta 
de profissional específico nas regiões mais afastadas dos grandes centros como é o caso de Vacaria. 

Ademais, a exigência de tal especialidade como condição para o funcionamento do CAPS seria mais deletéria aos interesses da 
população, haja vista que a aplicação da previsão existente na Portaria, rígida e friamente, mas fora de qualquer análise da realidade fática, seria não 
permitir o funcionamento do Centro enquanto não houvesse o médico especialista o que efetivamente causaria um dano incomensurável aos pacientes 
que hoje tem um atendimento adequado, realizado por médico clínico geral, ainda que sem a habilitação específica, mas com a formação necessária para 
em pouco tempo de trabalho adquirir a experiência na área. 

Adotar medidas extremas é desconhecer a realidade que enfrenta a população do interior do país, onde sabidamente não existem 
profissionais de muitas especialidades médicas e que são atendidos com tanto ou maior zelo por médicos clínicos gerais (no caso dos CAPS) ou, inclusive, 
em situações menos específicas como em Programas da Saúde da Família (PSF) por médicos do exterior, através de programas governamentais como é 
o caso do Mais Médicos. 

Posto isso e em complemento aos termos da Promoção de Arquivamento pretérita (fls. 42/44), não havendo outras diligências a serem 
empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF 
nº 87, de 06/04/2010, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17, § 3° da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010;   

ii. Publique-se, na forma do art. 16, §1º, I da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010; e 
iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional (NAOP) da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR4ª, para 

análise e homologação da presente decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 7824| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

 
Assunto: Apurar possíveis irregularidades consubstanciadas na impossibilidade 
de efetuar o aditamento contratual do FIES em razão de erro apontando a 
inexistência, perante ao SisFIES, do Curso de Comunicação Social da UCS. 
Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000159/2015-25 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação encaminhada por Ronaldo Velho Bueno noticiando 
irregularidades no seu Financiamento Estudantil (FIES). 

Em síntese, o representante alegou que cursa Comunicação Social - Jornalismo - na Universidade de Caxias do Sul (UCS), mediante 
financiamento do FIES. Contudo, estava sendo obstado de realizar o aditamento de renovação do semestre 01/2015, pois o SisFIES não permitia a 
validação, sendo expedida a mensagem de que o curso estaria “extinto” (fls. 02/03). 

Analisando a documentação juntada pelo representante, observa-se que ele é beneficiário desde o segundo semestre de 2013, ou seja, 
obteve o financiamento normalmente durante 03 semestre, e, somente agora, o Sistema apresentava a notícia de que o curso estava extinto. Dessa análise, 
necessário foi averiguar a regularidade do Curso perante ao MEC e/ou possíveis erros no SisFIES. 

Instada a se manifestar (fl. 26) a UCS argumentou que o Curso de Comunicação Social está em regular funcionamento junto ao MEC 
e ao FNDE desde 09 de março de 1992 (fl. 28), encaminhou print do portal do MEC (fl. 36) e do FNDE (fl. 37) atestando a regularidade do Curso. 

Notadamente, a partir da documentação encaminhada pela Instituição de Ensino Superior, deflui-se que o Curso em comento não 
apresenta irregularidades as quais poderiam ensejar o SisFIES a informar que o curso estaria extinto. Restando, assim, a necessidade de verificar eventual 
incoerência de ordem técnica ocorrida no âmbito do FNDE, gestor do SisFIES. 
 

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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Nesse contexto, após ofício para que se manifestasse sobre os fatos trazidos pelo representante (fl. 25), a Coordenação-Geral de 
Concessão e Controle do Financiamento Estudantil – CGFIN informou: “que as incorreções apontadas foram regularizadas, bem como que o aditamento 
de renovação do semestre 1.2015 foi devidamente formalizada, não restando nenhuma outra providência pendente” (fl. 45), encaminhou documento (fl. 
46) comprovando o regular aditamento do contrato do representante para o semestre 1.2015. 

Do exposto é possível concluir que a irregularidade aventada na inicial não mais persiste, porquanto o próprio FNDE informou e 
comprovou que o aditamento estava concluído, por outro lado, a UCS demonstrou, cabalmente, que o Curso não apresenta irregularidades junto ao MEC. 

De mais a mais, visando a completa elucidação do feito, manteve-se contato telefônico com o representante com o objetivo de colher 
informações sobre a atual situação do seu contrato do FIES. Conforme certificado à fl. 46, ele informou que o problema foi sanado, ou seja, o aditamento 
de renovação foi realizado regularmente. 

Portanto, de toda a documentação juntada a aos autos, é inequívoco concluir que o objeto de apuração deste PP restou superado, uma 
vez que aparentemente a não renovação ocorreu por falha no sistema de renovação, a qual foi devidamente sanada, não havendo, assim, outra providência 
senão o arquivamento. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento 
Preparatório, determinando, em ato contínuo: 

i. oficie-se ao representante, à Coordenação-Geral de Concessão e Controle do Financiamento Estudantil – CGFIN e à UCS a fim de 
lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-os, inclusive, da previsão inserta no art. 17, § 3° da Resolução CSMPF nº 
87 de 06/04/2010;   

ii. publique-se, na forma do art. 16, §1º, I da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010; e 
iii. remeta-se os autos à Núcleo de Apoio Operacional da PFDC na PRR4 (NAOP), para análise e homologação da presente decisão, 

nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.  
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 7831| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na fiscalização de veículos de 
transporte coletivo rodoviárias quanto aos itens de acessibilidade para uso do Selo 
Nacional de Acessibilidade. Inquérito Civil nº 1.29.002.000367/2011-09 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação apresentada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, noticiando a irregularidade na utilização do Selo de Acessibilidade em veículos de transporte 
coletivo rodoviário, posto que, embora possuam o selo não apresentam as adaptações necessárias para tanto. Nesse sentido, informa que utilizar o selo 
indicativo de acessibilidade universal de forma equivocada é uma afronta ao Decreto nº 5.296/04, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos no 
que diz respeito a acessibilidade das pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. Ademais, considerando a ausência da devida fiscalização os 
veículos saem da fábrica já com o selo de acessibilidade (fl. 02). 

Como medida inicial, oficiou-se a todas as empresas que realizam transporte interestadual neste Município, para que informassem 
como obtiveram a autorização para utilização do Selo Internacional de Acesso (SIA) aos seus veículos, uma vez que somente seria possível sua utilização 
se efetivamente houvesse o pleno acesso de pessoas com toda e qualquer deficiência, sem a necessidade de auxílio de terceiros (fls. 05/09). 

Em atendimento ao ofício, a Empresa Reunidas S.A. Transportes Coletivos, uma das seis empresas que realizam o transporte 
interestadual neste Município, informou, primeiramente, que com o intuito de garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou com qualquer outra 
limitação, qualificou profissionais para atuar nesta área, viabilizando o pleno acesso a seus veículos. Disse que, em observância ao prazo máximo para 
adaptação, de acordo com a Resolução do CONMETRO n° 06/2009, a frota foi adaptada e, após inspeção técnica pelo OIA – Organismos de Inspeção 
Acreditados, órgão credenciado pelo INMETRO, o Selo de Acessibilidade foi fornecido. Informou que disponibiliza, nos terminais, cadeira de transbordo 
para embarque e desembarque de pessoas com deficiência e a partir de 1999 os veículo passaram a ser fabricados com a plataforma elevatória. Ainda, 
cientifica a existência de alarme sonoro próximo aos assentos preferenciais, com a indicação no painel de controle do motorista; dispositivo tátil na coluna 
divisória entre a cabine do motorista e o salão de passageiros; sinalização nos limites dos degraus (frontal e superior) e sanitários adaptados com barras 
e iluminação (fls. 10/12). 

A Empresa de Transportes Unesul Ltda. alegou, sucintamente, que os veículos fabricados a partir do ano de 2008 devem estar 
adaptados as normas de acessibilidade, motivo pelo qual já saem da fábrica com equipamentos facilitadores ao embarque e desembarque de passageiros 
deficientes. Outrossim, os veículos adaptados, ou seja, aqueles fabricados antes de 2008, recebem o Selo de Acessibilidade depois de gerado o Certificado 
de Segurança de Veículos, junto a entidade credenciada pelo INMETRO (fls. 13/14). 

Consecutivamente, a Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S.A., informou que seus veículos, mormente aqueles fabricados 
até 2008, passaram por adaptações, estando em consonância com o que dispões a Portaria 168/2008, do INMETRO. No que diz respeito aos veículos 
adquiridos em 2010, alegou que eles já estavam de acordo com as normas de acessibilidade (fl. 17 – CD). 

A Empresa Hélios Coletivos e Cargas Ltda., por sua vez, afirmou que adquirem seus veículos junto a empresa Comil, já adesivados. 
Ademais, alegou que os veículos possuem amplo acesso aos deficientes físicos, mentais, sensoriais, idosos, obesos, entre outros (fl. 23). 

Por fim, a Empresa Brasil Sul informou que a frota operante é composta por veículos adquiridos entre o ano de 2011 e 2012, portanto, 
fabricados de acordo com as normas de acessibilidade, plenamente adaptados. Assim, foram juntados CRVs para comprovar a regularidade dos veículos 
(fls. 31/43). Já, a Empresa Viasul – Auto Viação Venâncio Aires Ltda., limitou-se a informar que “está utilizando o SIA em seus veículos”.  

Em ato contínuo, levando em consideração as informações prestadas pelas referidas empresas, oficiou-se o INMETRO para que 
esclarecesse a devida utilização do SIA nos veículos de transporte rodoviário, mormente quando apenas possuírem cadeira de transbordo, o que não 
garante o acesso com autonomia aos veículos (fl. 25). 

O INMETRO, esclareceu que, tratando-se de veículos com características rodoviárias, o acesso de passageiros com deficiência motora 
e usuários de cadeira de roda poderia ser feito através de cadeira de transbordo. Assim, quando presente tal equipamento, o Símbolo Internacional de 
Acesso (SIA) deve ser posto no veículo (fls. 29/30).  
 

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 tal medida não atende aos direitos das pessoas com deficiência, haja vista que não garante o acesso autônomo aos 
veículos de transporte coletivo intermunicipais, foi expedida Recomendação ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO 
para que disponibilizasse o SIA apenas em veículos nos quais fossem possível o acesso por pessoas com deficiência sem o auxílio de terceiros, a fim de 
cumprir às normas de acessibilidade, o que efetivamente não acontece com a utilização da cadeira de transbordo (fls. 48/52). 

Conforme se infere na resposta, o INMETRO, através de seu Diretor de Avaliação da Conformidade, alegou que “os veículos de 
transporte adaptados, que possibilitem algum tipo de acesso ao deficiente, devem ostentar o SIA, não sendo este de uso exclusivo para os (sic) portadores 
de deficiência física”. Ademais, afirmou que estão buscando o aperfeiçoamento de tais requisitos, inclusive com a participação de revisão da norma junto 
a ABNT, mormente no que diz respeito a instalação de plataformas elevatórias para a substituição da cadeira de transbordo (fls. 53/54). 

Em ato subsequente, oficiou-se à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para que esclarecesse as razões de considerar 
a Cadeira de Transbordo suficiente para caracterização de veículo de transporte de passageiro acessível, passível de colocação do Símbolo Internacional 
de Acesso, considerando que não garante o acesso autônomo ao veículo (fl. 57).  

Neste sentido, a ABNT, através de seu Direito Geral, esclareceu que, atualmente, em veículos novos, a cadeira de transbordo é o 
principal equipamento de embarque e desembarque, pela inexistência de Norma Técnica que possibilite a fabricação de plataforma elevatória. No que 
diz respeito aos veículos usados, asseverou que “as adaptações de acessibilidade deveriam ser finalizadas até junho/2010”, de acordo com a Portaria 
INMETRO 168/2008. Outrossim, considerando o processo de revisão da ABNT NBR 15320, afirmou que somente continuará a ser utilizada a cadeira 
de transbordo para acesso aos veículos usados. Assim, a partir da vigência da nova Portaria do INMETRO, a cadeira de transbordo não será mais aceita, 
exceto para os veículos fabricados antes da referida vigência. Portanto, o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) será aplicado somente em veículos 
equipados com a plataforma elevatória veicular ou que possibilitem o embarque de pessoas com deficiência em cadeira de transbordo (fls. 59/62). 

Com efeito, foi acostado ao presente IC a Portaria n° 269/2015 do INMETRO, a qual foi publicada no DOU em 03/06/2015, dispondo, 
em seu art. 1°, que será proibida, a partir de 31 de março de 2016, a utilização de cadeira de transbordo para embarque e desembarque de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Neste sentido, o Art. 2° persevera que os veículos comercializados a contar desta data, deverão possuir 
obrigatoriamente a plataforma elevatória veicular como o único meio de acessibilidade (fls. 66/67).   

Diante de todas essas considerações, verifica-se que o presente Inquérito atingiu seu objetivo com a alteração pelo INMETRO quanto 
a aceitação da cadeira de transbordo como suficiente para que seja possibilitada a utilização do Símbolo Internacional de Acesso (SIA). Com a exigência 
de plataforma elevatória veicular, somente se concederá o SIA para os veículos que efetivamente possibilitem o acesso autônomo por pessoas com 
deficiência, cumprindo as exigências legais. 

Quanto a verificação do cumprimento da nova Portaria do INMETRO, que exige a adequação das empresas de transporte de 
passageiros intermunicipais a partir do ano de 2016, deverá ser acompanhado e apurado em expediente próprio, conforme determinado no despacho retro 
(fl. 68). 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 
adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito 
Civil, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se aos representantes a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, da 
previsão inserta no art. 17, § 3° da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010;   

ii. Publique-se, na forma do art. 16, §1º, I da Resolução CSMPF nº 87 de 06/04/2010; e 
iii. Remeta-se os autos ao NAOP – Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério 

Público Federal na PRR4, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 5885| 
PORTARIA Nº 25, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos 
constantes do procedimento preparatório 1.31.001.00015/2015-21, resolve: 

INSTAURAR inquérito civil apurar a má gestão do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Federais (GEAP), que enfrenta 
descredenciamento no município de Ji-Paraná-RO por falta de pagamento o que impossibilita o atendimento aos servidores públicos federais. 

NOMEAR os servidores que estão lotados na Secretaria do 2º Ofício, desta Procuradoria da República para secretariarem o presente 
feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independentemente de compromisso; 

DAR CIÊNCIA à egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-se na forma devida, em 
dez dias, cópia da presente para conhecimento, providenciando-se ainda a publicação (Resolução nº 87, de 03/08/06 – CSMPF, art. 6º). 

 

RAPHAEL REBELLO HORTA GÖRGEN 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 3923| 
PORTARIA Nº 60, DE 21 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: 
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 Federal); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; promover o 
 

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

 



DMPF-e Nº 161/2015- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 Publicação: sexta-feira, 28 de agosto de 2015 55 
 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO o encaminhamento da Notícia de Fato nº 01.2015.00014154-6, instaurada pelo Ministério Público Estadual, 5ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, para apurar existência de possíveis problemas estruturais em imóveis no Residencial Expoente e Monte 
Castelo, empreendimentos destinado a alienação à pessoas de baixa renda por meio do Programa Minha Casa Minha Vida; 

CONSIDERANDO a existência do Inquérito Civil n. 1.33.002.000460/2014-25, em trâmite nesta Procuradoria da República para 
apuração de vícios de construção quanto aos imóveis do empreendimento Monte Castelo; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção 
acerca do Residencial Expoente, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio e/ou nos sistemas 
informatizados, autuá-la, e encaminhá-la para publicação, nos termos do artigo 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP 
nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Objeto da investigação: Apurar a existência de vícios de construção em imóveis do Residencial Expoente, alienados a pessoas de 
baixa renda mediante o Programa Minha Casa Minha Vida. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a servidora Divanir Rodrigues Foppa. 
 Como diligência preliminar, determino que se proceda relatório de visita ao Residencial Expoente, com fotografias representativas 

da inspeção a ser realizada, bem como a anexação de cópia do relatório constante nas fls. 46-55, ao IC n. 1.33.002.000460/2014-25.  
Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 
Ciência à 3ª CCR. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 31280| 
PORTARIA Nº 215, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 

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

legais, ESPECIALMENTE as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para 
coligir dados e informações constantes na NOTÍCIA DE FATO Nº 1.33.000.002403/2015-81, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as providências 
jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. APP. TERRENO DE MARINHA. FISCALIZAÇÃO DE SUPOSTAS CONTRUÇÕES EM ÁREA DE 

DOMÍNIO DA UNIÃO NA ORLA DOS MUNICÍPIOS DE BIGUAÇU/SC, FLORIANÓPOLIS/SC, PALHOÇA/SC E SÃO JOSÉ/SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação. 
 

EDUARDO BARRAGAN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 3917| 
DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.33.002.000394/2013-11 
 

Tendo em vista a imprescindibilidade do prosseguimento das investigações objeto destes autos e por ter expirado o prazo previsto no 
artigo 15, da Resolução Nº 87/2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para conclusão do 
presente Inquérito Civil. 

Cientifique-se, imediatamente, a PFDC e proceda-se às anotações no sistema de acompanhamento e registro de procedimentos 
administrativos do Ministério Público Federal.  

Outrossim, se eventualmente ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo supracitado, sejam novamente conclusos os autos para 
análise da adoção das medidas previstas no § 7º, do art. 2º da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 3916| 
DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
Inquérito Civil nº 1.33.002.000395/2013-57 
 

Tendo em vista a imprescindibilidade do prosseguimento das investigações objeto destes autos e por ter expirado o prazo previsto no 
artigo 15, da Resolução Nº 87/2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para conclusão do 
presente Inquérito Civil. 

Cientifique-se, imediatamente, a PFDC e proceda-se às anotações no sistema de acompanhamento e registro de procedimentos 
administrativos do Ministério Público Federal.  

Outrossim, se eventualmente ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo supracitado, sejam novamente conclusos os autos para 
análise da adoção das medidas previstas no § 7º, do art. 2º da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

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 - 3915| 

DESPACHO DE 24 DE AGOSTO DE 2015 
 

Inquérito Civil nº 1.33.002.000400/2013-21 
 

Tendo em vista a imprescindibilidade do prosseguimento das investigações objeto destes autos e por ter expirado o prazo previsto no 
artigo 15, da Resolução Nº 87/2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para conclusão do 
presente Inquérito Civil. 

Cientifique-se, imediatamente, a PFDC e proceda-se às anotações no sistema de acompanhamento e registro de procedimentos 
administrativos do Ministério Público Federal.  

Outrossim, se eventualmente ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo supracitado, sejam novamente conclusos os autos para 
análise da adoção das medidas previstas no § 7º, do art. 2º da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 60606| 

PORTARIA Nº 898, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, datada de 10 de agosto de 2015, resolve: 

I – Designar o Procurador da República GABRIEL DA ROCHA, lotado na Procuradoria da República no Município de Araraquara 
e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos N.º 0000023-84.2015.403.6115, em trâmite perante 
a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araraquara/SP; 

II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Araraquara, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 60650| 
PORTARIA Nº 899, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, datada de 10 de agosto de 2015, resolve: 

I – Designar o Procurador da República danilo filgueiras ferreira, lotado na Procuradoria da República no Município de Campinas e, 
nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n.° 0001793-16.2012.403.6181, em trâmite perante a 
9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP; 

II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Campinas, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 60540| 
PORTARIA Nº 902, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, datada de 10 de agosto de 2015, resolve: 

I – Designar o Procurador da República RICARDO BALDANI OQUENDO, lotado na Procuradoria da República no Município de 
São José dos Campos e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos da Notícia de Fato n° 
1.34.014.000219/2014-20, em trâmite naquela unidade; 

II – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de São José dos Campos, para registro 
e encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1314| 
PORTARIA Nº 7, DE 27 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 nos art. 3.º, “c”, 5.º, I, “h” e II, “d”, art. 6º, XII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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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 a representação formulada por Eliane Andrade da Silva, dando conta de que “desde os primeiros dias em que foi 

aberto o período de inscrição ao FIES, entrou no site e não conseguiu passar da etapa 3, ficando, sempre, impossibilitada de finalizar a inscrição”; 
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração 

do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
Apurar possível desobediência da ordem cronológica de inscrição eletrônica para a concessão de financiamentos via FIES, pelo 

Ministério da Educação.  
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Assis, nos termos do que 

prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Determina que seja comunicada a Egrégia 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Como providências iniciais: i) Oficie-se à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, instruindo o expediente com cópias 

coloridas e tão legíveis quanto possível das folhas 09/26, bem como de fls. 44/46, expondo o quanto segue. Mediante o ofício 882/2015/SE-GAB, o 
Ministério da Educação, em resposta a questionamento formulado pelo Ministério Público Federal, esclareceu que “a última reserva de recurso para o 
curso de Biomedicina da Universidade Paulista (Campus de Assis) foi realizada para o estudante YURI GABRIEL RIBEIRO VIANNA (…), no dia 14 
de Abril de 2015, às 12h51.” No entanto, de acordo com documentos apresentados pela representante Eliane Andrade da Silva, tentativas de inscrição da 
aluna DEBORAH ANDRADE DA SILVA (CPF 448.137.688-62) se iniciaram já em 09.03.2015 (fls. 11/12), havendo documentação de tentativas 
ulteriores em 10.03.2015 (fl. 13), 13.03.2015 (fl. 14), 20.03.2015 (fl. 15), 23.03.2015 (fl. 16), 31.03.2015 (fl. 17), 02.04.2015 (fl. 18), 07.04.2015 (fl. 19), 
09.04.2015 (fl. 19), 13.04.2015 (fl. 20) e 14.04.2015, esta tentativa feita às 08:55 (fl. 20). Todas estas tentativas, portanto, empreendidas antes da última 
reserva de recurso para o curso de Biomedicina. Ante o exposto, solicito que esta Secretaria Executiva informe, em 15 (quinze) dias, a razão pela qual o 
critério cronológico de inscrição não foi utilizado para a reserva de recursos e, ainda, tendo em vista a desconsideração do critério cronológico, que 
informe qual o critério responsável por pautar a reserva de recursos no processo de concessão do financiamento estudantil.   

 

 LEONARDO AUGUSTO GUELFI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1999| 
PORTARIA Nº 22, DE 27 DE AGOSTO DE 2015  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, José Lucas Perroni Kalil, com 
fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 
1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; 
e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

CONSIDERANDO que representação apócrifa, no sentido de que a Santa Casa de Louveira não possui UTI, não obstante repasse de 
quinhentos milhões de reais previstos para o ano de 2015 e que a taxa de mortalidade infantil no município destoa com a da região; 

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

DeterminA a conversão do presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, conforme o disposto no art. 2º, §7º, da Resolução 
nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público. Após os registros de praxe do Inquérito Civil no sistema informatizado desta PRM-Jundiaí/SP, 
determina as seguintes providências: 

1) Oficie-se à Santa Casa de Louveira para que informe (i) se a instituição já contou, em algum momento, com UTI, e, em caso 
afirmativo, quando foi desativado, o motivo e quais as condições que seriam necessárias para que fosse implantado esse serviço, (ii) se possui instalados, 
em local visível das salas de recepção de todas suas unidades, quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os profissionais 
de saúde em exercício na unidade naquele dia, sua especialidade e o horário de início e de término da jornada de trabalho de cada um deles.  

2) Com o fito de se diagnosticar as causas da alta taxa de moralidade infantil, oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais 
de Louveira, solicitando encaminhe, mensalmente, pelo próximo semestre, cópia das certidões de óbito de crianças menores de um ano que vier a registrar 
ou, alternativamente, relatório contendo nome da criança, data de nascimento, data de óbito, nome dos pais e causa mortis. Esses documentos, a medida 
em que aportarem, deverão ser acostados em apenso a se aberto; 

3) Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando cópia dos três mais recentes julgamentos de contas que estiverem 
disponíveis da Irmandade da Santa Casa de Louveira; 

4) Oficie-se ao órgão estadual do Ministério da Saúde para que informe se, de acordo com a gestão e volume de repasses atualmente 
vigentes quanto ao município de Louveira, este deveria contar com leitos de UTI. 

Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

JOSÉ LUCAS PERRONI KALIL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 5848| 
PORTARIA Nº 47, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal e 
artigo 1o da Lei Complementar nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, 
c.c. os artigos 5o, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da 
União); 
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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 (artigo 1o da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito desta Procuradoria da República, o Documento de Protocolo nº PRM-GRL-SP-
00005432/2015, com a seguinte ementa:  

“Inquérito Civil instaurado para apurar o cumprimento das normas gerais da educação nacional pela FACIG – Faculdade de Ciências 
de Guarulhos em relação à qualidade do Curso de Odontologia, bem como as instalações fornecidas pela instituição de ensino aos alunos deste curso.” 

1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuar esta Portaria e o Documento de Protocolo nº PRM-GRL-SP-00005432/2015 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução 

nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
2. Registre-se e publique-se, controlando o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do CNMP); 
3.  Comunique-se a instauração à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para a 

publicação, no Diário Oficial, desta Portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
4. Após, tornem conclusos. 
 

RAQUEL CRISTINA REZENDE SILVESTRE 
 Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8492| 
PORTARIA Nº 80, DE 26 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° 1.34.004.000204/2015-61); 
com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93; Leis 8625/93, 7.347/85, 8078/90, Lei nº 8.429/92 e demais normas 
de proteção aos direitos individuais indisponíveis.  Com o objetivo de apurar eventual prática de atos de improbidade administrativa, supostamente 
praticados por agentes públicos no município de vinhedo, em razão de supostas irregularidades, decorrentes da carta-convite 09/2008, de propriedade da 
enteada da então chefe de gabinete do prefeito à época.; 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: Prática de atos de improbidade administrativa que 
teriam sido praticaos por agentes públicos do município de Vinhedo/SP em razão de eventual direcionamento de procedimento licitatório decorrentes da 
Carta Convite nº 09/2008, cuja licitante vencedora foi a empresa “Mayra Ferreira da Cunha – ME”.  Determino as seguintes atividades de mérito: aguardar 
resposta ao ofício de fls. 251. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
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