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CONSELHO SUPERIOR 

 
2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2013 

Data:  5.3.2013 (terça-feira) 
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 

Processo nº : 1.00.001.000126/2010-07 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Município de Bauru/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Município de Bauru/SP.

Resolução CSMPF nº 104. 
Origem : São Paulo 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000016/2011-18 
Interessado(a) : Dr. José Guilherme Ferraz da Costa 
Assunto : Designação provisória. Requer período de trânsito para retorno à unidade de origem. 
Origem : Paraíba 

 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000079/2011-74 
Interessado(a) : Dra. Maria Hilda Marsiaj Pinto 
Assunto : Afastamento. Dissertação. 
Origem : Rio Grande do Sul 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000185/2011-58 
CMPF : 1.00.002.000090/2009-18 

 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000196/2011-38 
CMPF : 1.00.002.000044/2011-25 

 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000022/2012-56 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

 

Assunto : Correição Ordinária realizada na Procuradoria da República no estado da Paraíba e nos municípios
vinculados. 
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Origem : Paraíba  
Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Processo nº : 1.00.001.000039/2012-11 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária realizada na Procuradoria da República no estado do Paraná e nos municípios

vinculados. 
Origem : Paraná 

 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000043/2012-71 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria Regional da República da 5ª Região.  
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000046/2012-13 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Piauí e na PRM de Picos. 
Origem : Piauí 

 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000060/2012-17 
Interessado(a) : Dr. Paulo Roberto Galvão de Carvalho 
Assunto : Afastamento. Relatório de atividades. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000063/2012-42 
Interessado(a) : Dr. Deltan Martinazzo Dallagnol 
Assunto : Afastamento. Relatório de atividades. 
Origem : Paraná 

 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000075/2012-77 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária realizada na Procuradoria da República no estado de Pernambuco e nas 

Procuradorias da República nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada. 
Origem : Pernambuco 

 

Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Processo nº : 1.00.001.000123/2012-27 
Interessado(a) : Dr. Thiago Simão Miller 
Assunto : Afastamento. Relatório de atividades. 
Origem : Rio de Janeiro 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000137/2012-41 
Interessado(a) : Dr. Flávio de Carvalho Reis 
Assunto : Afastamento. Relatório de atividades. 
Origem : Rio de Janeiro 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000147/2012-86 
Interessado(a) : Dra. Márcia Noll Barboza 
Assunto : Afastamento do país. Prorrogação. 
Origem : Rio Grande do Sul 

 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000224/2012-06 
CMPF : 1.00.002.009109/2012-89 

 

Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Processo nº : 1.00.001.000013/2013-46 
Interessado(a)s : Procuradoria da República no município de Bauru/SP  
Assunto : Itinerância. Critérios para designação de membros nas hipóteses de substituição de Procuradores da

República. Normatização. 
Origem : São Paulo 

 

Relator(a) : Conselheiro Hugo Gueiros Bernardes Filho 
Processo nº : 1.00.001.000015/2013-35 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 101/2012-EA. Arquivamento do Expediente ÚNICO-PGR-

00083544/2012.  
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000018/2013-79  
Interessado(a) : Dr. Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho 
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Assunto : Eleições. Núcleos STJ/2013. Núcleo de Acompanhamento na Área Criminal-NUCRIM e Núcleo de 
Acompanhamento na Área da Tutela Coletiva-NUCOL. Coordenador e dois adjuntos. Resolução CSMPF 
nº 130. Recurso. 

Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000020/2013-48 (diligência – 5ª CCR) 
Interessado(a) : Comitê de Precatórios do estado do Ceará 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal no Comitê de Precatórios do estado do Ceará

(FONAPREC). 
Origem : Ceará 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000022/2013-37 
Interessado(a)   :  Ministério Público Federal 
Assunto : Promoção ao cargo de Subprocurador-Geral da República. 

 

Origem : Distrito Federal 
PROCESSOS QUE PERMANECEM EM PAUTA 

Incluído na pauta da 7ª Sessão Ordinária (6.9.2011) 
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. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 

Incluídos na pauta da 8ª Sessão Ordinária (4.10.2011) 
Processo nº : 1.00.001.000062/2010-36 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro 
Assunto : Procuradores da República afastados por período superior a 3 meses por motivo de licença médica. 

Portaria PR/RJ nº 373/2010. Redistribuição de feitos. Legalidade. Art. 5º, LXXVIII e art. 128, § 5º, I, b, 
da CF. 

Origem : Rio de Janeiro 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000125/2011-35 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 94/2011-EWC/CMPF. Arquivamento do Expediente-CMPF nº 056/2010. 

Declínio de atribuição no PA MPF-PR/MA nº 1.19.000.001179/2009-31, sem a remessa dos autos à 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão para homologação. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 

 

Incluído na pauta da 9ª Sessão Ordinária (8.11.2011) 
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 MPF 

for agravado. Regulamentação. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 

 

Incluídos na pauta da 3ª Sessão Ordinária (3.4.2012) 
Processo nº  : 1.00.001.000166/2011-21 
CMPF nº : 1.00.002.000032/2011-09 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº  : 1.00.001.000201/2011-11 
Interessado(a) : Escola Superior do Ministério Público 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 34. Promoção por merecimento. Cursos de aperfeiçoamento. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000007/2012-16 
Interessado(a) : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 38. 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. 

Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
 Incluído na pauta da 8ª Sessão Ordinária (2.10.2012) 

Processo : 1.00.001.000136/2012-04 (apenso: 08100-1.00033/97-57)  
Interessado(a) : Procurador Regional da República Daniel Antônio de Moraes Sarmento e outros. 



DMPF-e Nº 01/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 1 de março de 2013  - Publicação: segunda-feira, 04 de março de 2013 4 

 

 
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.gov.br. 

 

Assunto : Medida Cautelar. 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 

 

Incluído na pauta da 9ª Sessão Ordinária (6.11.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000203/2012-82 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado da Paraíba 
Assunto : Indicação de representantes do MPF no Fórum Permanente de Combate à Poluição Sonora no estado da 

Paraíba. 
Origem : Paraíba 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 

 

Incluídos na pauta da 10ª Sessão Ordinária (4.12.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000144/2012-42 
Interessado(a) : 1ª Câmara de Coordenação e Revisão  
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 46. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC. Poder 

revisional. Homologação de arquivamento. Resoluções CSMPF nºs 87 e 120. Ilegalidade. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000207/2012-61 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado da Bahia e nas Procuradorias da República 

nos municípios vinculados. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 

 

Incluídos na pauta da 7ª Sessão Extraordinária (10.12.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000004/2012-74 
Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Câmaras de Coordenação e Revisão. Organização e funcionamento. Normatização. Proposta de 

melhorias. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000155/2012-22 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 49. Cria no âmbito do MPF o Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000191/2012-96 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 48. Exclusividade dos membros do MPF no exercício das 

Coordenadorias das Câmaras de Coordenação e Revisão. Resoluções CSMPF nos 20 e 31. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000220/2012-10 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Campinas/SP 
Assunto : Afastamento. Anuência prévia do colégio de Procuradores da Unidade para afastamentos prolongados 

que impliquem na distribuição de feitos e audiências. Deliberação na PRM-Campinas/SP. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Ordinária (5.2.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000019/2011-51 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 3ª Região 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 3ª Região. 

Alteração. Resolução CSMPF Nº 104. 
Origem : São Paulo 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000226/2012-97 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Passo Fundo/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Passo 

Fundo/RS. Resolução CSMPF nº 104. Implementação.  
Origem : Rio Grande do Sul 

 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000004/2013-55 (diligência – 5ª CCR) 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Minas Gerais 

 

Assunto : Indicação de representante do MPF no Comitê de Precatórios do estado de Minas Gerais (FONAPREC).
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Origem : Minas Gerais  
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000007/2013-99 (diligência – 5ª CCR) 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Estado do Acre 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Comitê de Precatórios do estado do Acre (FONAPREC). 
Origem : Acre 

 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000009/2013-88 (diligência - PFDC) 
Interessado(a) : Conselho Nacional de Saúde 
Assunto : Indicação de representante do MPF para compor o Comitê Técnico Intersetorial de Atenção Integral às 

Pessoas Celíacas. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

 

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Extraordinária (25.2.2013) 
Processo nº  : 1.00.001.000144/2010-81 
Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 47. Regimento Interno da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão.  
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº  : 1.00.001.000154/2010-16 
Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 27. Informatização do Inquérito Civil e do Procedimento 

Administrativo. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº  : 1.00.001.000062/2012-06 
Interessado(a) : Dra. Lindôra Maria Araújo 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 45. Superior Tribunal de Justiça - STJ. Sessões de julgamento dos 

diversos órgãos jurisdicionais. Subprocuradores-Gerais da República. Comparecimento. Substituição. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº  : 1.00.001.000221/2012-64 
Interessado(a) : Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 51. Concurso público para o cargo de Procurador da República. 

Artigo 194 da Lei Complementar nº 75/93. Critérios de fixação de vagas consideradas de preenchimento 
prioritário, bem como a ordem de provimento. 

Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Processo : 1.00.001.000222/2012-17 
Interessado(a) : Subcomitê Gestor de Tabelas/MPF 
Assunto : Alteração das Resoluções CSMPF nº 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 e criminal do Subcomitê Gestor de Tabelas. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
PROCESSOS COM VISTA 

 

Pedido de vista na 2ª Sessão Extraordinária (21.2.2006) 
Processo nº : 1.00.001.000177/2004-82 
Interessado (a) : Drs. Mário Luiz Bonsaglia e Mônica Nicida Garcia 
Assunto : Competência do Membro do MPF em situação ressalvada pelo artigo 29, § 3º, do ADCT. Exercício da 

advocacia em processo eleitoral. Elaboração de peças em colidência com a manifestação do MPF. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Vista : Conselheiro Roberto Monteiro Gurgel Santos 

  

Pedido de vista na 2ª Sessão Ordinária (6.3.2007) 
Processo nº : 1.00.001.000106/2002-18 
Interessado(a) : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Resolução CSMPF nº 50. Alteração do art. 2º. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Delza Curvello Rocha 
Vista : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

 

Pedido de vista na 7ª Sessão Ordinária (6.9.2011) 
Processo nº : 1.00.001.000035/2011-44 (apenso 1.00.001.000074/2010-61)  
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de São Paulo 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado de São Paulo. 
Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista : Conselheira Sandra Cureau 

 

Pedidos de vista na 3ª Sessão Ordinária (3.4.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000079/2010-93 
Interessado(a) :  Ministério Público Federal 
Assunto : Vedação aos membros do MPF de advogar, em causa própria, contra a União, inclusive para os que 

optaram pelo regime jurídico anterior ao da Constituição Federal de 1988. Regulamentação. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eugênio José Guilherme de Aragão 

 

Vista : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000085/2011-21 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Anteprojetos de Resolução CSMPF nos 39 e 40. Processo de exoneração de Procuradores da República 

em estágio probatório. Regulamentação. Alteração de dispositivos das Resoluções CSMPF nos 5 e 100.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Vista : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 

Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (7.8.2012) 
Processo nº : 08100-1.00005/93-98 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 43. Tabelas demonstrativas de produtividade.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Virgílio Veiga Rios 
Vista  : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 

Pedidos de vista na 9ª Sessão Ordinária (6.11.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000190/2011-61 
CMPF nº : 1.00.002.000037/2011-23 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 

Vista : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000134/2012-15 
CMPF nº  : 1.00.002.000027/2012-79 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Vista conjunta : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Conselheiro Alcides Martins 
Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 

 

Pedidos 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 : Anteprojeto de Resolução nº 22. Alteração da Resolução CSMPF nº 92. Critérios para a distribuição de 

processos oriundos do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Rios 

 

Vista  : Conselheira Helenita Amélia Caiado de Acioli 
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 : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 24. Processo eletrônico. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

 

Vista : Conselheiro Hugo Gueiros Bernardes Filho 
Processo nº : 1.00.001.000197/2012-63 (apenso: 1.00.001.000145/2010-25) 
Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 50. Estabelece regras mínimas comuns para o exercício dos 

plantões no âmbito do MPF.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

 

Vista : Conselheiro Roberto Monteiro Gurgel Santos 
 

Brasília, 28 de fevereiro de 2013. 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do CSMPF 
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CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

ADITAMENTO À PAUTA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013 
1ª Reunião Extraordinária de 2013. 
Dia : 6 de março de 2013 (quarta-feira) 
Hora : 14:30 horas 
Local : Plenário do Conselho Superior do Ministério Público Federal (Edifício Sede da PGR – SAF Sul  Quadra 4  Conj C  Bl A  Cobertura  

Sala 05 - Brasília-DF). 
 
 
Processo nº : 1.28.000.000291/2011-61 
Interessada : Dr. José Soares Frisch 
Assunto : Embargos de Declaração com pedido de reconsideração ou como recurso administrativo (art. 56 da lei 9.784/99), em face da 

decisão do CIMPF proferida na 3ª Reunião Ordinária em 14.12.2011. Suposta ausência de pronunciamento do relator e do 
pleno sobre o mérito (fls. 47-48) 

Origem : PR/RN 
Relator : Conselheiro Brasilino Pereira dos Santos 

 
##DAT Brasília, 28 de fevereiro de 2013. 

 
EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Presidente do CIMPF 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
 

PORTARIA Nº 27, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições institucionais, 
conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993;  

CONSIDERANDO  a situação das embarcações e flutuantes do Dsei Vale do Javari, apresentando diversos problemas e irregularidades 
quanto às condições físicas dos equipamentos, além de dificuldades quanto à localização e acesso às aldeias na terra indígena Vale do Javari, e a 
notícia  divulgada em jornal do Estado do Amazonas relatando problema específico envolvendo o transporte de paciente indígena da região do Vale 
do Javari, com notícia de morte do paciente por falta de transporte adequado (não) prestado pelo  DSEI com sede em Atalaia do Norte (Vale do 
Javari).  

CONSIDERANDO que o  art. 129 , inciso V da Constituição Federal atribui ao Ministério Público a legitimidade para atuar em defesa 
dos direitos e interesses dos indígenas;  

CONSIDERANDO que a Lei n. 8.080/90 (art. 2º, caput) dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; e que o direito à saúde cuida-se de direito individual indisponível; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 127, caput) e a Lei Complementar n. 75/93 (art.6º, VII, “b”) outorga ao Ministério 
Público o mister de promover a defesa, dentre outros pontos, dos direitos indisponíveis. 

CONSIDERANDO o direito fundamental à saúde, bem como as atribuições da SESAI, previstas no Decreto nº 7.797/2012, que em seu 
art. 44, IV, determina que compete à Secretaria Especial de Saúde Indígena “orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde 
indígena”, bem como seu IV impõe atuação no sentido de “planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de atenção integral à 
saúde no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”,  

RESOLVE, nos termos do artigo 1º e 2º,II,  da Resolução 87/ 2010 do CSMPF, a INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
cujo objeto é “averiguar a situação das embarcações e flutuantes do DSEI Vale  do Javari bem como a eficácia no transporte fluvial nas aldeias 
indígenas para atendimento médico,”  bem como determinar:  

I – a comunicação à 6° Câmara de Comunicação e Revisão acerca da conversão do presente Procedimento Administrativo; 

II - a afixação da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 10 (dez) dias, bem como, a 
remessa de cópia para a publicação na imprensa oficial; 

III - Reiterar o  ofício encaminhado ao DSEI Vale do Javari sobre as condições das embarcações, flutuantes e transporte nas aldeias, 
certificando via e-mail ou telefone que o coordenador do DSEI recebeu referido ofício, com a advertência de que se trata da terceira reiteração. 
Ainda, requisitar informações sobre os fatos narrados na reportagem. 

IV) -  Oficiar ao representante do CIMI para que esclareça os fatos, bem como indique: quem foi o técnico de enfermagem que solicitou 
o transporte para a aldeia  Fruta Pão; quando foi solicitado; quem foi a enfermeira do DSEI que respondeu a solicitação; se houve recusa de 
atendimento pelo DSEI. 

Fixo prazo razoável de 10 dias úteis para cumprimento das solicitações, nos termos do artigo 8º, § 5º, da LC 75/93. 
 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
 

PORTARIA Nº 82, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 6º, art. 4º e art. 6º, § 9º todos da Resolução 23, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o quanto consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.16.000.002982/2012-09, que tem como objeto 

(resumo): “TERCEIRIZAÇÃO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA Supostas irregularidades na 
celebração de  Acordos de Cooperação Técnica entre o MAPA e Municípios da Federação, destinados ao treinamento de mão de obra para o auxílio 
da atividade de fiscalização agropecuária.  Em tese, por meio desses acordos, médicos veterinários e auxiliares de inspeção, indicados pelos 
municípios, estariam exercendo atividades privativas da carreira de Fiscal Federal Agropecuário.”; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhores esclarecimentos, bem assim de formação de substrato mínimo para a adoção de ulteriores 
medidas. 

CONSIDERANDO que, para adoção de eventual providência judicial ou extrajudicial pelo MPF, ainda se fazem necessários outros atos 
instrutórios, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento;  

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do referido feito, de caráter preliminar, já expirou; 
DETERMINA: 
1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil Público; 
2. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por qualquer meio 

hábil; 
3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data. 

 
ANNA PAULA COUTINHO DE BARCELOS MOREIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
PORTARIA N.º 92, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013 

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

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, e artigos 5º, I, h, III, b, V, b e 
6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93: 

a) considerando que o art. 7º, I, da LC n.º 75/93 estabelece que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao 
exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil público; 

b) considerando que a Lei n.º 7.347/85, em seu art. 8º, §1º, dispõe que o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil; 

c) considerando o teor dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução CSMPF n.º 87/2006  (com redação alterada pela Resolução CSMPFn.º 
106/2010), que regulamenta a instauração e tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público Federal; 

d) considerando a instauração do Procedimento Administrativo MPF/PR/ES n.º 1.17.000.001125/2012-46 para apurar a legalidade da 
forma utilizada pelo DNIT/ES para a comunicação de suas decisões aos administrados; 

e) considerando que, após a instrução, concluiu-se pela ilegalidade do padrão adotado pelo órgão para comunicar suas decisões, uma vez 
que tais notificações não continham elementos suficientes que explicitassem o conteúdo da decisão; 

f) considerando que a situação irregular acima seria sanada por meio do cumprimento da Recomendação MPF/ES/GAB EOO nº 04/2013; 
g) considerando a necessidade de se prosseguir na investigação dos fatos, averiguando-se o efetivo cumprimento da referida 

recomendação; 
Resolvo, nos termos do art. 4º, §4º, da  Resolução CSMPF n.º 87/2006 (alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), converter o 

Procedimento Administrativo MPF/PR/ES n.º 1.17.000.001125/2012-46 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas à 
eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

i) Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar o efetivo cumprimento da Recomendação MPF/ES/GAB EOO nº 04/2013, que recomenda 
ao Superintendente do DNIT/ES que modifique o atual modelo de notificações de decisões decorrentes de processos por infrações de trânsito 
encaminhadas aos cidadãos para que passem a incluir elementos que explicitem o conteúdo da decisão, possibilitando aos administrados que tomem 
conhecimento dos fundamentos e motivos que embasaram o ato”; 

ii) Certifique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da presente Portaria; 
iii) Designo como Secretária deste ICP a servidora Daniela Thomes Coelho, enquanto lotada neste gabinete; 
iv) Publique-se. 

 
ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 

 
PORTARIA N.º 103, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 

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

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, e artigos 5º, I, h, III, b, V, b e 
6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93: 

a) considerando que o art. 7º, I, da LC n.º 75/93 estabelece que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao 
exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil público; 
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b) considerando que a Lei n.º 7.347/85, em seu art. 8º, §1º, dispõe que o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil; 

c) considerando o teor dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução CSMPF n.º 87/2006  (com redação alterada pela Resolução CSMPFn.º 
106/2010), que regulamenta a instauração e tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público Federal; 

d) considerando a instauração do Procedimento Administrativo MPF/PR/ES n.º 1.17.000.000390/2012-15, a partir de ofício enviado pela 
Promotoria de Justiça Cível de Vitória/ES, que noticia a atividade de extração de areia em camburi, bem como encaminha cópia do licenciamento 
ambiental para as empresas cujas atividades aumentam a quantidade de sedimentos em suspensão nas águas da referida praia (o que pode acarretar 
risco à sustentabilidade ambiental); 

e) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, e tendo em vista que o IEMA não prestou esclarecimentos acerca 
do que foi solicitado por este parquet (fls. 69/77); 

Resolvo, nos termos do art. 4º, §4º, da  Resolução CSMPF n.º 87/2006 (alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), converter o 
Procedimento Administrativo MPF/PR/ES 17.000.000390/2012-15 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas à 
eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

i) Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar o pleito da Associação de Amigos da Praia de Camburi, de que não seja deferido 
licenciamento ambiental para a instalação de usina termoelétrica pela Vale S/A, nem para a exploração comercial da areia retirada pela referida 
empresa, na dragagem realizada na Praia de Camburi, antes que seja concluída a dragagem  e realizada a limpeza da área na Praia, contaminada com 
minério da Vale”. 

ii) Certifique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF da presente Portaria; 

iii) Designo como Secretária deste ICP a servidora Daniela Thomes Coelho, enquanto lotada neste gabinete; 

iv) Publique-se. 
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
 

PORTARIA Nº 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e 
considerando: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar n.º 75/93; 

b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

d) o trâmite das peças de informação com os seguintes dados: 

AUTOS: 1.19.000.000925/2012-75 

Representante: Maurício Mendes Alves 

Representado: IFMA 

Objeto: apurar possíveis irregularidades envolvendo o pregrão eletrônico 08/2012. 

Determina a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil Público para a continuidade da apuração dos fatos/objeto indicados acima, 
bem como que, 

a) Requisite-se ao IFMA informar expressamente se o procedimento do pregão eletrônico 8/2012 ainda está suspenso, bem como nos 
informe os atos praticados no interregno da suspensão, bem como previsão de sua continuidade. Na hipótese de já ter havido seu reinício ou mesmo 
finalização, requisita-se a remessa de documento que indiquem tal condição. 

 
ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 

 
PORTARIA Nº 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 
Resolve converter a Peça de Informação nº 1.19.000.000070/2013-63 em Inquérito Civil Público visando adotar todas as medidas 

possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de apurar eventual omissão na prestação de contas dos recursos do FNDE. 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do 

Programa Brasil Alfabetizado-BRALF, exercício 2009, pelo ex-Prefeito Municipal de Cândido Mendes. 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): José Haroldo Fonseca Carvalhal, ex-Prefeito Municipal 

de Cândido Mendes/MA. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Município de Cândido Mendes 
Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação. 
 

MARCILIO NUNES MEDEIROS 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

PORTARIA  Nº 02, DE  22 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 
titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 
e  artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução nº 
87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de averiguação das circunstâncias que vêm determinando o possível atendimento deficitário aos segurados 
do plano de saúde denominado “GEAP”, em Barbacena; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.014.000140/2012-58, fruto de conversão do procedimento administrativo de 
mesmo número, ordenando, para tanto: 

a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 3ª CCR/MPF; 
c) após, aguarde-se a resposta ao ofício expedido. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Fernanda Campos Sarchis, Técnica Administrativa, sem prejuízo da atuação de 

outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº  03, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República titular da Procuradoria da República no Município de São João 
Del Rei/MG, infra assinado, com base na Constituição Federal, artigos 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, artigo 7º, I e artigo 8º e na 
Resolução nº 77/2004, artigo 5º, III do CSMPF: 

- considerando que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos 
correlatos; 

- considerando que os fatos noticiados na peça de informação criminal nº 1.22.000.002691/2012-13 podem constituir, em tese, ilícito 
penal; 

RESOLVE converter a peça de informação criminal supramencionada em  PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, para 
apurar os fatos noticiados no procedimento acima citado, que versa sobre eventual prática de Estelionato Qualificado, procedendo-se aos registros 
pertinentes e à comunicação à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº  04, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República titular da Procuradoria da República no Município de São João 
Del Rei/MG, infra assinado, com base na Constituição Federal, artigos 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, artigo 7º, I e artigo 8º e na 
Resolução nº 77/2004, artigo 5º, III do CSMPF: 

- considerando que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos 
correlatos; 

- considerando que os fatos noticiados na peça de informação criminal nº 1.22.014.000224/2012-91 podem constituir, em tese, ilícito 
penal; 

RESOLVE converter a peça de informação criminal supramencionada em  PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, para 
apurar os fatos noticiados no procedimento acima citado, que versa sobre possível prática de estelionato qualificado, procedendo-se aos registros 
pertinentes e à comunicação à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº 55, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, do procedimento administrativo cível n. 
1.22.000.002908/2012-87; 

Considerando que, nos autos em apreço, apontam-se possíveis indícios de irregularidades na execução do Convênio SIAFI n. 704.661, 
firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos/MG, cujo objetivo foi o custeio de despesas relacionadas à 
promoção da 1ª Festa do Peão Boiadeiro naquela municipalidade; e 
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Considerando a necessidade de se procederem a diligências para cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial;  
o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República ao final assinado, com amparo no art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/85 e na 

Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar Inquérito Civil Público, por conversão 
do procedimento administrativo cível em apreço, cujo objeto será a investigação de eventuais impropriedades na execução do Convênio SIAFI n. 
704.661, firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos/MG, para custeio de despesas relacionadas à 
promoção da 1ª Festa do Peão Boiadeiro naquela municipalidade. 

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

público, para fins de conhecimento e publicidade. 
3. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil Público é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87, de 6 de 

abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso 
seu termo final se avizinhe. 

4. Como diligência inicial, expeça-se ofício à Prefeitura de Diogo de Vasconcelos/MG requisitando que encaminhe, no prazo de 30 
(trinta) dias, cópia integral dos procedimentos de inexigibilidade de licitação (processo administrativo n. 028/2009 - modalidade inexigibilidade de 
licitação n. 004/2009) e de pregão (procedimento de licitação da modalidade pregão presencial n. 01/2009) relativos à promoção da 1ª Festa do Peão 
Boiadeiro no Município de Diogo de Vasconcelos/MG. 

5. Após, acautelem-se os autos por 60 (sessenta) dias ou até o advento de resposta. 
6. Cumpra-se. 

 
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 
PORTARIA N.º 05, DE 07 DE FEVEREIRO 2013 

 
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 é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 

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

considerando que, de acordo com o art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar 75/93, compete ao Ministério Público Federal a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

considerando que, segundo o art. 37, II, da mesma lei complementar, o Ministério Público Federal exercerá as suas funções nas causas de 
competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional; e 

considerando a notícia de dano ao prédio histórico conhecido como “Vasquinho”, localizado na Ladeira José Bonifácio, n. 161, no 
Município de Corumbá/MS, trazida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

DETERMINO:  
Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil Público, atinente à 4ª CCR, cujo objeto será “Tutela do Patrimônio Histórico e 

Cultural – 4ª CCR – Apurar danos ao prédio histórico conhecido como 'Vasquinho', localizado na Ladeira José Bonifácio, n. 161, no Município de 
Corumbá/MS”;  

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

Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Jean Carlos Piloneto. 
Para instruir o presente inquérito, determino: 
seja expedido ofício ao IPHAN para que informe, em 20 (vinte) dias, a extensão e o valor dos danos causados ao prédio histórico 

denominado “Vasquinho”, bem como para que encaminhe os laudos elaborados para identificar as causas do sinistro, além de outros documentos que 
disponha para o esclarecimento dos fatos; e 

seja juntada a ata da reunião realizada em 18/12/2012 e os documentos apresentados naquela oportunidade. 
 

MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 
 

PORTARIA Nº 06, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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 que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 127, caput, 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, previsão repetida na esfera infraconstitucional no art. 1º da Lei Complementar n. 75/93; 

b) considerando que a Constituição Federal (Art. 129, II) e a Lei Complementar 75/93 (art. 5º, V, “a” e “b”) atribuem ao Ministério 
Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 
Constituição Federal relativos à educação e aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, promovendo as medidas 
necessárias à sua garantia; 
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c) considerando ser função institucional do Ministério Público – forte no art. 5º, I, “h”, da Lei Complementar 75/93 – a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes 
fundamentos e princípios: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União; 

d) considerando também ser função institucional do Ministério público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à 
educação, conforme previsão do art. 5º, II, “d”, da Lei complementar 75/93. 

e) considerando que compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (artigo 6º, XX, da Lei Complementar 75/93); 

f) considerando que educação é um direito social expresso no art. 6º da Constituição Federal, que prevê sem seu art. 205 ser direito de 
todos e dever do Estado e da família, bem como que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

g) considerando que o ensino deve ser prestado, entre outros, com base no princípio da igualdade de condições para o acesso à escola, 
com fulcro no art. 206, I, da Constituição da República e do art. 3º, I, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei 9394/96); 

h) considerando, ainda, que o art. 207 da Constituição da República garante às universidades a autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

i) considerando que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino 
segundo a capacidade de cada um, conforme previsão do art. 208, V, da Constituição Federal, e art. 4º, V, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação 
(Lei 9394/96); 

j) considerando a representação PRM-CRA-MS 3557/2012, denunciando irregularidades na seleção de candidatos para o preenchimento 
de vagas em curso de Mestrado na UFMS, Campus do Pantanal; 

k) considerando o escoamento do prazo de que trata o § 1º, do art. 4º, da Resolução CSMPF n. 87/2010; 
DETERMINO: 
Converta-se o Procedimento Administrativo n. 1.21.004.000081/2012-74 em  Inquérito Civil com objeto “Educação – PFDC – Apurar a 

legalidade de procedimento de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas em Curso de Mestrado na UFMS, Campus Pantanal”. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos no art. 5º, art. 6º e art.16, § 1º, I, 

da Resolução CSMP nº 87/2010. 
Designo o analista processual Jean Carlos Piloneto para atuar nesse inquérito civil como secretário, enquanto lotado neste ofício 
Após, retornem os autos conclusos. 

 
MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas funções institucionais e 

legais estatuídas, em especial, no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93, e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, vem 
expor e recomendar o seguinte:  

Considerando que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 127, caput, 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, previsão repetida na esfera infraconstitucional no art. 1º da Lei Complementar n. 75/93; 

Considerando que a Constituição Federal (Art. 129, II) e a Lei Complementar 75/93 (art. 5º, V, “a” e “b”) atribuem ao Ministério Público 
a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 
Constituição Federal relativos à educação e aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, promovendo as medidas 
necessárias à sua garantia; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público – forte no art. 5º, I, “h”, da Lei Complementar 75/93 – a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes 
fundamentos e princípios: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União; 

Considerando também ser função institucional do Ministério público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à 
educação, conforme previsão do art. 5º, II, “d”, da Lei complementar 75/93. 

Considerando que compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (artigo 6º, XX, da Lei Complementar 75/93); 

Considerando que educação é um direito social expresso no art. 6º da Constituição Federal, que prevê sem seu art. 205 ser direito de 
todos e dever do Estado e da família, bem como que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

Considerando que o ensino deve ser prestado, entre outros, com base no princípio da igualdade de condições para o acesso à escola, com 
fulcro no art. 206, I, da Constituição da República e do art. 3º, I, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei 9394/96); 

Considerando, ainda, que o art. 207 da Constituição da República garante às universidades a autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Considerando que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino 
segundo a capacidade de cada um, conforme previsão do art. 208, V, da Constituição Federal, e art. 4º, V, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação 
(Lei 9394/96); 

Considerando que as informações colhidas no Inquérito Civil n. 1.21.004.000081/2012-74 dão conta de que a seleção de candidatos ao 
ingresso em cursos de pós-graduação promovidos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Pantanal, conforme previsão no art. 
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7º da Resolução 56/2008/PPGE, é dividida em quatro fases: a) análise de curriculum vitae, análise de pré-projeto de pesquisa por linhas de pesquisa, 
exame escrito para uma Linha de Pesquisa; e entrevista; 

Considerando que se verificou grande obscuridade nos editais para seleção de candidatos, consistente na previsão de vagas apenas por 
área de concentração, sem especificar para quais linhas de pesquisa, bem como a possibilidade de candidato melhor posicionado não ingressar no 
curso pelo fato de seu projeto, em que pese inserido na área de concentração prevista no edital e até mesmo na linha de pesquisa (quando prevista), 
não se adequar aos projetos já desenvolvidos pelo orientador que possui disponibilidade de vagas; 

Considerando que a exclusão de candidato melhor posicionado por não ter sido aceito por orientador em virtude de variáveis não 
previstas no edital do concurso fere a isonomia e possibilita o acesso de candidatos com menor potencial em detrimento daqueles com potencial 
maior; 

Considerando que se apurou, outrossim, a inexistência de recurso contra a avaliação da entrevista (defesa oral), última fase do concurso; 
o Ministério Público Federal RECOMENDA, com fundamento no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, à Reitora da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gaduação da UFMS e ao Diretor do Campus Pantanal da 
UFMS: 

a) haja previsão expressa nos editais, visando a seleção de candidatos para preenchimento de vagas em programas de pós-graduação do 
Campus Pantanal da UFMS, do número de vagas disponíveis para cada linha de pesquisa; 

b) caso as vagas sejam apenas para determinados assuntos mais específicos dentro das linhas de pesquisa, tais temas devem estar 
expressos no edital, sendo que a avaliação de compatibilidade dos projetos deve se dar na segunda etapa do concurso (“análise de pré-projeto por 
linha de pesquisa”) e que eventual eliminação deve ser justificada por escrito; 

c) sejam automaticamente aceitos pelos orientadores os candidatos melhor posicionados após as quatro fases do concurso previstas no 
art. 7º da Resolução 56/2008/PPGE; 

d) haja previsão de recurso contra a avaliação da entrevista (defesa oral), que deve ser possibilitado mediante a gravação do áudio desta 
etapa do concurso, disponibilizada ao próprio candidato sempre que requerida; 

Em caso de não ser acatada a presente recomendação, deverão ser informados os motivos, de forma fundamentada, no prazo de 20 dias. 
Remeta-se cópia desta recomendação à PFDC. 

 
MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

 
PORTARIA Nº 49, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013. 

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

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

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

Considerando os fatos constantes no Procedimento Administrativo nº 1.23.000.001916/2012-79, autuado a partir de representação sobre 
supostas irregularidades no atendimento à moradores tradicionais da Ilha do Capim pelo Crédito de Apoio do Programa de Reforma Agrária do 
INCRA. 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 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 administrativo, sem necessidade de 

nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

3- Prossiga-se com as diligências investigatórias. 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

PORTARIA Nº 43, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

O Ministério Público Federal, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição 
Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar  inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de adoção de outras diligências; 



DMPF-e Nº 01/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 1 de março de 2013  - Publicação: segunda-feira, 04 de março de 2013 
1
4 

 

 
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.gov.br. 

 

RESOLVE converter o presente procedimento administrativo nº 1.26.000.001855/2012-38 em inquérito civil, determinando: 
Registro e autuação da presente Portaria juntamente com o Procedimento Administrativo nº 1.26.000.001855/2012-38, assinalando como 

objeto do Inquérito Civil: “Apurar notícia de suposta prática de crime de falso testemunho praticado por testemunha da parte reclamada no processo 
trabalhista n° 0001211-84.2011.5.06.0231, que tramitou perante Justiça do Trabalho, conforme noticiado pelo departamento jurídico da Caixa 
Econômica Federal em Recife, por meio do ofício n° 03-112/2012/Consultivo/JURIR/RE, que encaminhou cópias do Processo de Apuração de 
Responsabilidade n° PE 0774.2012.A.000084 (SIJUR 15.000.05414/2012)”. 

Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Francisco José Alves Gondim, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar como 
Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 1º Ofício da Tutela Coletiva; 

3. Comunicação à 5ª 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, tão somente para fins de ciência, ressaltando que a apuração tramita sob sigilo (art. 4º c/c art. 7º, da 
Resolução nº 23 CNMP); 

Como providência instrutória, cumpra-se a parte final do Despacho de fls. 95. 
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. 

 
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

 
PORTARIA Nº 13, DE 18 DE MAIO DE 2012 

 
A Excelentíssima Senhora Lucyana Marina Pepe Affonso, Procuradora da República no Município de Foz do Iguaçu/PR, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais; 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
Considerando os artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, que afirmam ser função institucional do Ministério Público da União a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, e que para o exercício de suas 
atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de 
autoridades da Administração Pública direta ou indireta; 

Considerando o que dispõe na Convenção Interamericana de Assistência Mútua em Matéria Penal – Convenção de Nassau (Decreto 
6.340/2008), Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os países do Mercosul – Protocolo de San Luis (Decreto 
3.468/2000), c.c. o art. 7. parágrafo único, da Resolução n. 9/2005, do STJ; 

Considerando, ainda, o teor do Ofício 0452/2012, oriundo da Assessoria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público 
Federal, o qual encaminha expediente recebido do Ministério Público paraguaio, com pedido urgente de assistência jurídica em matéria penal, com 
objetivo da inquirição de Percival Oeda, dentre outras; 

Considerando que, no âmbito do Procedimento Administrativo instaurado não logrou-se êxito em referida assistência ao Ministério 
Público paraguaio;  

RESOLVE 
CONVERTER o presente Procedimento Administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para efetuar as diligências necessárias ao 

atendimento de pedido do Ministério Público paraguaio de Cooperação Jurídica internacional na execução de diligências (Caso Jorge Raul Matiuda). 
Para regularização e instrução deste procedimento, determino, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
1.  reitere-se o ofício n. 927/2012, solicitando que Percival Oeda compareça à sede desta Procuradoria da República para prestar 

depoimento, na qualidade de testemunha, no dia 14 de março de 2013, às 10h30min. Ressaltar no Ofício que, caso não possa comparecer em referida 
data, que entre em contato urgente com esta Procuradoria da República para agendamento de nova data (informar os telefones). 

2. Oficie-se a RECEITA FEDERAL DO BRASIL para que informe se a máquina impressora Offset marca Heidelberg, modelo (TYP) 
GTOFP 52, com número de série MASCH – NR 687520,  de 5 cores, com 2 corpos, 2 cores cada uma, e um corpo de 1 cor, com as ferramentas e 
acessórios correspondentes, ingressou no país entre  os anos de 2010 e 2011. Em caso positivo, referir os dados do importador e quais foram os 
documentos apresentados para a importação. Em caso negativo, detalhar quais são os documentos que devem ser apresentados para importação desse 
tipo de maquinaria. 

3. Com as respostas, venha-me conclusos os autos. 
 

LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO 
 

PORTARIA Nº 31, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover Inquérito Civil Público e Ação Civil Pública para defesa de 
interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público e a moralidade administrativa, nos termos do artigo 129, incisos II e III da 
Constituição Federal, bem como do artigo 5º, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 75/1993. 

Considerando a necessidade de se investigar eventual  ocorrência de irregularidades no setor de pessoal da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, relacionada a afastamentos de docentes para realização de pós-graduação. 

Considerando que o curso das investigações presentes mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, conforme determina a nova redação do art. 4º, § 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, resolve converter em Inquérito Civil 
Público o Procedimento Administrativo MPF PR/PR (5ª CCR) em epígrafe. 

Para isso, DETERMINO à Secretaria que: 
I – autue e registre esta Portaria no âmbito da PR/PR, com as anotações necessárias; 
II – comunique da instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – cumpra as diligências já em curso. 

 
JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 

 
PORTARIA N.º 156, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
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 nº 213/2012 da Relatora Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, proferido na Sessão nº 237 da 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF,  resolve: 

Designar o Procurador da República Rui Maurício Ribas Rucinski para, como órgão do Ministério Público Federal, dar prosseguimento à 
persecução penal nos autos do Procedimento Administrativo nº 1.25.015.000008/2012-24, em trâmite na Procuradoria da República no Município de 
União da Vitória. 
 

JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

PORTARIA Nº 98, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 

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

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

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

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Saúde da Tutela Coletiva o procedimento administrativo n°. 1.30.001.001967/2012-56, 
instaurado com o escopo de apurar eventual ilegalidade na permanência de servidora aposentada no cargo de Chefia de Recursos Humanos no 
Hospital Federal do Andaraí, bem como de suposto nepotismo e assédio moral praticados no exercício do cargo. 

CONSIDERANDO a existência de questões a serem dirimidas, com a imprescindibilidade da realização de novas diligências 
investigatórias ou a conclusão de diligências já determinadas; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da  Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 
ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento administrativo nº 1.30.001.001967/2012-56. para o prosseguimento das 
investigações, nos termos definidos no despacho exarado nos respectivos autos. 

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

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

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
PORTARIA Nº 01, DE 07 DE JANEIRO DE 2013 

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

pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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e) considerando os elementos constantes nas Peças de Informação  nº 1.28.100.000407/2012-14, instaurado para apurar a regularidade do 
funcionamento da TV Upanema, principalmente no tocante à autorização para a realização de transmissões. 

Converta-se as Peças de Informação nº 1.28.100.000407/2012-14 em PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, 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. 

Procedidos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para os 
fins previstos nos arts. 6º, 7º e 13 da Resolução n.º 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 

FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

EXTRATO DE AJUSTAMENTO 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.012.000107/2012-97, relacionado a danos ao meio ambiente decorrente de extração irregular de mineral 
(bem da União). PARTES: Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República, Dr. Alexandre Schneider; compromissários: 
Moacir Minozzo ME e Moacir Minozzo. OBJETO: recuperar integralmente os danos ambientais verificados em decorrência da atividade ilegalmente 
praticada. VIGÊNCIA: cumprimento imediato da obrigação. DATA DA ASSINATURA: 08/01/2013. ASSINATURA: ALEXANDRE 
SCHNEIDER, MOACIR MINOZZO ME e MOACIR MINOZZO. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

PORTARIA Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que subscreve, considerando que, no curso do Procedimento nº 
1.33.005.000266/2012-58, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, resolve instaurar Inquérito Civil, 
indicando, em cumprimento do art. 4º da referida resolução: 

a) Fundamento legal: art. 129 c/c art. 109 da Constituição Federal, art. 7º, I e art. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º e parágrafos 
da Lei nº 7.347/85; 

b) Descrição do fato: Prejuízo decorrente de alteração no critério de escolha adotado no Programa Habitacional do Governo Federal – 
Minha Casa Minha Vida; 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Município de Joinville e União. 
d) Nome e qualificação do autor da representação: Gisele Simone Sabino, brasileira, solteira, nascida em 31/10/1980, inscrita no CPF sob 

o n.º 006.832.839-79, RG 3.861.922 SSP/SC, residente na Rua Martinho Van Biene, nº 197, Bairro Iririú, Joinville/SC.  
Ficam determinadas, por ora, as seguintes diligências: 
1) Comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e encaminhamento da presente portaria para publicação; 
2) Expedição do Ofício à Secretaria de Habitação em Joinville, conforme minuta em anexo. 

 
FLÁVIO PAVLOV DA SILVEIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

 
PORTARIA  Nº 09, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O 1º Ofício do Patrimônio Público do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no Estado de Sergipe, no exercício de suas funções 

institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República;   
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993;  
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Estado de 

Sergipe; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP e na Resolução 87, alterada pela Resolução106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º § 1º da  Resolução 87 do 

CSMPF e no art. 2º § 6º da Resolução 23 do CNMP. 
Converte o Procedimento Administrativo nº 1.35.000.000691/2012-12 em Inquérito Civil Público, na forma estabelecida no art. 4º § 4º 

da  Resolução 87 do CSMPF e no art. 2º § 7º da Resolução 23 do CNMP,  tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Apurar supostas irregularidades envolvendo recursos federais na área 

da saúde no município de São Francisco/SE, identificadas no Relatório 11909 do DENASUS. 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):   A apurar 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO:  DENASUS 
Designa, para atuarem como secretários do inquérito civil público, os seguintes servidores, não sendo necessário a colheita de termo de 

compromisso: Igor Vinicius da Silva Brito e Edson Guedes Gomes. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do que prevê o 

art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
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Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a capa da 
investigação, para que passe a constar o termo “inquérito civil público”. 
 

EUNICE DANTAS CARVALHO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

PORTARIA Nº 02, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na Resolução 

nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converta-se o presente feito em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.34.016.000231/2012-52,  a fim de apurar eventuais irregularidades 

relacionadas ao oferecimento, pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR -  de cursos de pós-graduação lato  sensu, mediante cobrança de 
mensalidades diretamente dos alunos matriculados. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como Inquérito Civil. 
Determino, ainda, seja seja reiterado o ofício da fl. 81, caso não sobrevenha resposta aos autos no prazo de 30 dias, a contar do seu 

recebimento. 
Após os registros habituais, 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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

RUBENS JOSÉ DE CALASANS NETO 
 

PORTARIA Nº 03, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na Resolução 

nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converta-se o presente feito em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.34.016.000235/2012-31,  a fim de apurar eventuais irregularidades 

relacionadas à operacionalização do programa “Minha Casa Minha Vida”, envolvendo o empreendimento imobiliário “Residencial Votorantim 
Jardim Serrano”. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como Inquérito Civil. 
Determino, ainda, seja seja reiterado o ofício da fl. 111, caso não sobrevenha resposta aos autos no prazo de 30 dias, a contar do seu 

recebimento. 
Após os registros habituais, 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. 
 

RUBENS JOSÉ DE CALASANS NETO 
 

PORTARIA Nº 210, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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 o teor da decisão da 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 04 de fevereiro de 2013, resolve:  

I – Designar o Procurador da República GUSTAVO MOYSÉS DA SILVEIRA, lotado na Procuradoria da República no Município de 
Tupã, e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos autos n° 0002572-96.2012.403.6107, em trâmite 
perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba; 

II  – Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de Araçatuba, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja remetida cópia da presente Portaria ao Procurador da República 
anteriormente responsável pelo feito. 
 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 
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