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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 
Processo nº MPF/PGR 1.00.000.011945/2010-81. Interessada: Procuradoria da 
República em Mato Grosso 

 
1.Trata-se de representação de inconstitucionalidade dirigida contra a Lei nº 5.309/2010, do Município de Cuiabá, em razão de 

alegada ofensa ao art. 22, V, da Constituição da República. 
2.O tema é objeto da ADPF 222, ajuizada pela Advocacia-Geral da União, e sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Face à 

provocação da Suprema Corte, esse expediente fica sem objeto. 
Ante o exposto, arquive-se a representação. 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

APROVO: 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
 

Processo nº MPF/PGR 1.00.000.000777/2010-07. Interessado: Procuradoria da 
República na Estado do Acre 

 
1. Trata-se de representação em que a Procuradoria da República na Estado do Acre requer o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade em face da Lei nº 2.149, de 30 de setembro de 2009, do Estado do Acre, que regulamenta o exercício de atividades 
suplementares em farmácias, drogarias e estabelecimentos congêneres. 

2. O referido diploma normativo já é objeto de análise no Procedimento MPF/PGR 1.00.000.003952/2010-18. 
Ante o exposto, arquive-se a representação. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2013. 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

 

http://www.pgr.mpf.gov.br/
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APROVO: 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 
Processo nº PGR/MPF 1.00.000.005723/2011-19. Interessada: Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão 

 
1. Trata-se de representação de inconstitucionalidade dirigida contra a Medida Provisória 520/2010, que “autoriza o Poder 

Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências.”. 
2. Ocorre que, conforme Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 23/2011, DOU de 7.6.2011, a norma impugnada 

teve seu prazo de vigência encerrado no dia 1º de junho de 2011. 
3. De resto, a Procuradoria-Geral da República ingressou com a ADI 4.895 contra os arts. 1º a 17 da Lei 12.550/2011, de idêntico 

objeto ao da medida provisória impugnada. 
Ante o exposto, arquive-se a representação. 

Brasília, 31 de janeiro de 2013. 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

APROVO: 
 

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 
Processo nº MPF/PGR 1.00.000.014083/2010-49. Interessado: Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços Postais de Mato 
Grosso 

 
1. Trata-se de representação de inconstitucionalidade dirigida contra a Lei nº 5.309/2010, do Município de Cuiabá, em razão de 

alegada ofensa aos arts.  22, V , da Constituição da República. 
2. O tema é objeto da ADPF 222, ajuizada pela Advocacia-Geral da União, e sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Face à 

provocação da Suprema Corte, esse expediente fica sem objeto. 
Ante o exposto, arquive-se a representação. 

Brasília, 31 de janeiro de 2013. 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

 
APROVO: 
 

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 
Processo nº MPF/PGR 1.15.000.000006/2010-89. Interessado: Procuradoria da 
República no Ceará 

 
1. Trata-se de representação em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará requer o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade em face da Lei nº 14.588, de 21 de dezembro de 2009, do Estado do Ceará, que regulamenta o exercício de atividades 
suplementares em farmácias, drogarias e estabelecimentos congêneres. 

2. O referido diploma normativo já é objeto de análise no Procedimento MPF/PGR 1.00.000.007472/2010-18. 
Ante o exposto, arquive-se a representação. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2013. 
 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

 
APROVO: 
 

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

PORTARIA Nº 7, DE 8 DE MARÇO DE 2013 
 
O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão;  
RESOLVE:  
1º) Alterar a composição do Grupo de Trabalho “EDUCAÇÃO”, prorrogado pela Portaria nº 33/2012-PFDC/MPF, de 

27/06/2012, publicada no Boletim de Serviço/MPF nº 13 – 1ª quinzena de julho de 2012, da seguinte forma: 
a) Incluir a Procuradora da República CAROLINA BONFADINI DE SÁ  (PRM/Pouso Alegre/MG). 
2º) A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 
a) Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage (PRM/Manhuaçu/MG);  
b) Luciana Loureiro Oliveira (PR/DF); 
c) Márcia Morgado Miranda (PRR1/DF); 
d) Maria Cristina Manella Cordeiro (PR/RJ); 
e) Mariane Guimarães de Mello Oliveira (PRDC/GO Substituta); 
f) Sérgio Luiz Pinel Dias (PRM/São João de Meriti/RJ); 
g) Carolina Bonfadini de Sá (PRM/Pouso Alegre/MG). 
Apoio técnico: Vanessa Cristina Nunes R. Cordeiro 
3º) Publique-se. 
 

                                     AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 

 
PORTARIA N.º 22, DE 11 DE MARÇO DE 2013 

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

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

n.º 30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 
CONSIDERANDO a indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo por meio eletrônico (respectivo expediente PRR3ª n.º 3146/2013), recebido nesta Procuradoria Regional Eleitoral em 08/03/2013; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2013/2014 (período de 04/01/2013 a 03/01/2014); e, 
CONSIDERANDO estarem ausentes os titulares já designados para atuarem perante as Zonas Eleitorais de Paraibuna, Piedade, 

Taquaritinga, São Paulo – Vila Prudente, Taboão da Serra, Mauá, Itaquaquecetuba, Diadema, Cunha, Lorena, Pereira Barreto, Porto Feliz, 
Mirandópolis, Santa Bárbara D´Oeste, e Tambaú; 

Resolve: 
DESIGNAR, em aditamento às Portarias PRE/SP nº 01/2013, de 08/01/2013 (DOU de 09/01/2013); nº 03/2013, de 10/01/2013 

(DOU de 14/01/2013); nº 12/2013, de 06/02/2013 (DOU de 07/02/2013); nº 19/2013, de 07/03/2013 (DMPF-e, EXTRAJUDICIAL, de 11/03/2013); 
nº 20/2013, de 07/03/2013 (DMPF-e, EXTRAJUDICIAL, de 11/03/2013); e nº 21/2013, de 08/03/2013 (DMPF-e, EXTRAJUDICIAL, de 
11/03/2013); para oficiar, provisoriamente, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas 
Eleitorais respectivamente indicadas, os Exmos. Senhores Promotores de Justiça a seguir nominados: 
 

ZONA LOCAL PROMOTOR SUBSTITUTO MARÇO/2013 

84ª PARAIBUNA INGRID RODRIGUES DE ATAIDE  DIAS 05 E 12 

89ª PIEDADE RICARDO HILDEBRAND GARCIA  DIAS 04 A 06 E 08 A 
31 

139ª TAQUARITINGA RODRIGO LOPES DIA 02 

257ª SÃO PAULO – VILA PRUDENTE PAULA VILLANACCI ALVES CAMASMIE DIAS 05 A 31 

324ª TABOÃO DA SERRA NATALIA AMARAL AZEVEDO  DIA 15 

324ª TABOÃO DA SERRA ANA MARIA AIELLO DEMADIS DIAS 16 A 22 

339ª MAUÁ HELIO JORGE GONCALVES DE CARVALHO DIAS 01 A 31 

364ª MAUÁ MARCELO ANTONIO FRANCISCHETTE DA COSTA DIAS 01 A 31 

419ª ITAQUAQUECETUBA ALINE JURCA ZAVAGLIA VICENTE ALVES DIAS 08 A 14 

426ª DIADEMA ELOISA BALIZARDO WHITAKER COHN DE 
ASSUMPÇÃO  

DIAS 27 A 31 
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DESTITUIR, em aditamento à Portaria PRE/SP nº 20/2013, de 07/03/2013 (DMPF-e, EXTRAJUDICIAL, de 11/03/2013), os 
Exmos. Promotores de Justiça abaixo indicados, anteriormente designados para atuarem como promotores eleitorais substitutos perante as Zonas 
Eleitorais respectivamente indicadas, nos períodos igualmente especificados:  
 

ZONA LOCAL PROMOTOR SUBSTITUTO MARÇO/2013 

84ª PARAIBUNA FABIO ANTONIO XAVIER DE MORAES DIAS 05, 12 E 13 

339ª MAUÁ MARCELO ANTONIO FRANCISCHETTE DA COSTA DIAS 01 A 31 

364ª MAUÁ HELIO JORGE GONCALVES DE CARVALHO DIAS 01 E 02 

 
DECLARAR VAGOS, em aditamento às Portarias PRE/SP nº 01/2013, de 08/01/2013 (DOU de 09/01/2013); nº 03/2013, de 

10/01/2013 (DOU de 14/01/2013); e nº 20/2013, de 07/03/2013 (DMPF-e, EXTRAJUDICIAL, de 11/03/2013), os seguintes cargos atribuídos a 
promotores eleitorais titulares, nos períodos abaixo indicados:  
 

ZONA LOCAL PROMOTOR TITULAR MARÇO/2013 

43ª CUNHA GABRIEL TADEU KFOURI NETO DIA 04 

68ª LORENA MANUELA SCHREIBER SILVA E SOUSA DIA 01 

88ª PEREIRA BARRETO GABRIEL MARSON JUNQUEIRA  DIAS 07 E 08 

100ª PORTO FELIZ RITA ASSUMPÇÃO  DIA 08 

153ª MIRANDÓPOLIS CLAUDIA MARIA BUSSOLIN CURTOLO  DIA 01 

186ª SANTA BÁRBARA D´OESTE DANIEL FONTANA  DIA 15 

198ª TAMBAÚ PATRICIA LACERDA PAVANI COUVRE  DIA 01 

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

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

 
ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013 

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

constitucionais e legais; 
CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “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, ainda, o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério 
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei 
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o teor do expediente em epígrafe; 
CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito dos fatos noticiados; 
Resolve, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, colimando investigar adequadamente os fatos acima descritos, bem assim 
subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais, determinando desde já: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Ausência de prestação de contas do Convênio 1574/2005 (SIAFI 541935), no valor de R$ 60 mil, para aquisição de 

uma unidade móvel de saúde pelo Município de Marcionílio Souza/BA, com vigência entre 2005 e 2008 e período para prestar contas em 2009” 
TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA : 5ª CCR 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia 

da presente Portaria, para que seja dada a devida publicidade; 
c) Cumpra-se o despacho anexo. 
Nomeio o Técnico Administrativo Guilherme Del Sousa, matrícula nº 21.727-1, lotado nesta Procuradoria, para exercer função 

de Secretário no presente Inquérito Civil Público. 
 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
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PORTARIA Nº 13, DE 4 DE MARÇO 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 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 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; 
CONSIDERANDO os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaura o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto, nos termos do art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, a apuração 

do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
RESUMO: Apura ausência de prestação de contas dos recursos do PNATE, repassados ao Município de Buerarema/BA no ano 

de 2011. Gestão de Mardes Lima Monteiro. 
Como diligência investigatória inicial, determina a expedição de ofícios: 
a) ao FNDE, solicitando que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações circunstanciadas acerca da prestação de contas 

dos recursos do PNATE, repassados ao Município de Buerarema/BA no ano de 2011, principalmente se foram prestadas as respectivas contas e, em 
caso negativo, se houve a instauração de Tomada de Contas Especial, devendo, neste último caso, encaminhar cópia; 

b) ao Município de Buerarema/BA, informando da instauração do presente ICP, bem como solicitando encaminhar, no prazo de 
20 (vinte) dias, documento comprobatório da omissão da prestação de contas dos recursos do PNATE/2011. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Designa, de acordo com a Resolução CSMPF nº 106, de 06/04/2010, o servidor Daniel Freitas Muniz Ferreira (Matrícula 19798-

0), lotado nesta Procuradoria, como secretário responsável pelos registros e pelas tarefas administrativas requeridas no âmbito deste 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 nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 
 

PORTARIA Nº 14, DE 4 DE MARÇO 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 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 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; 
CONSIDERANDO os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaura o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto, nos termos do art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, a apuração 

do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
RESUMO: Apura irregularidades envolvendo a malversação de recursos federais do Programa Mais Educação/Programa 

Dinheiro Direto na Escola, repassados às escolas Tiradentes, Presidente Medici, Rotary, Eurico Suzart de Carvalho, Luiz Viana Filho e Jose Nery 
Constant. Município de Buerarema/BA. Gestão de Mardes Lima Monteiro. 2012. 

Como diligência investigatória inicial, determina a expedição de ofícios: 
a) à Coordenação de Ações Educacionais Complementares (CGAEC) do FNDE solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, que se 

manifeste acerca dos fatos relatados na representação, bem como informe: 1) como funciona o Programa Mais Educação, explicitando o papel que 
cabe às escolas e à Secretaria de Educação do Município; 2) se os recursos são transferidos diretamente às escolas ou ao município; 3) o valor total 
dos recursos repassados ao Município de Buerarema/BA no ano de 2012. Por fim, requisita, ainda, a realização de auditoria in loco, a fim de que seja 
fiscalizado o cumprimento do Programa Mais Educação; 

b) à Polícia Federal, requisitando a instauração de Inquérito Policial para apurar a suposta prática de crime de peculato (além de 
outros surgidos no decorrer das investigações), noticiado pela representação. Solicite-se, desde já, a oitiva do ex-Secretário de Educação Astor Vieira 
Junior e do representante legal da Livraria e Magazine Cabrália, bem como de Nires Sampaio Cardoso, Magda Maria de Araújo Veloso, José 
Agenildo dos Santos, Maria do Socorro Dantas, Rosimeire Santos Fernandes e Odeneuda Oliveira de Souza, presidentes do Programa Mais 
Educação das escolas Tiradentes, Presidente Medici, Jose Nery Constant, Luiz Viana Filho, Rotary e Eurico Suzart de Carvalho, respectivamente.  

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Designa, de acordo com a Resolução CSMPF nº 106, de 06/04/2010, o servidor Daniel Freitas Muniz Ferreira (Matrícula 19798-

0), lotado nesta Procuradoria, como secretário responsável pelos registros e pelas tarefas administrativas requeridas no âmbito deste 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 nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 
 

PORTARIA  Nº 15, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário,  no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 
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CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “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, ainda, o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério 
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei 
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o teor do expediente em epígrafe; 
CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito dos fatos noticiados; 
Resolve, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, colimando investigar adequadamente os fatos acima descritos, bem assim 
subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais, determinando desde já: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Possível desvio dos recursos depositados pela União na conta do PAC de Ibirataia/BA, para construção de Quadra 

Poliesportiva, em dezembro de 2012, considerando o pagamento integral dos recursos em favor da empresa e o estágio rudimentar e inicial das obras, 
conforme vistoria da gestão seguinte”. 

TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA : 5ª CCR 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia 

da presente Portaria, para que seja dada a devida publicidade; 
c) Cumpra-se o despacho anexo. 
Nomeio o Técnico Administrativo Guilherme Del Sousa, matrícula nº 21.727-1, lotado nesta Procuradoria, para exercer função 

de Secretário no presente Inquérito Civil Público. 
 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
 

PORTARIA N° 6, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.15.003.000136/2011-72 para apurar supostas irregularidades na concessão de 

benefício bolsa-família no Município de Tianguá. 
Outrossim, determino seja oficiado ao responsável pelo cadastro do programa Bolsa Família naquele município, requisitando-lhe: 

cópia dos cadastros de cada um daqueles listados às fls. 4/5, a relação dos valores recebidos por cada um deles nos; últimos 5 anos; além do(s) 
responsável(is) pelo cadastramento de cada um beneficiário. 

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. 

 
RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 

 
PORTARIA Nº 38, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador Regional da República que esta subscreve, com lastro nos 

arts. 127 caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº 1.15.000.001338/2012-

42, versando sobre possíveis irregularidades cometidas pelo atual Chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária da Superintendência 
Regional do INCRA no Ceará; 

CONSIDERANDO que as constatações resultantes da instrução do presente procedimento administrativo ainda ensejam maiores 
ilações e diligências investigatórias, que poderão resultar na adoção de medidas administrativas ou judiciais cabíveis; 

CONSIDERANDO o agendamento de reunião para 13/03/2013, com a participação do requerente no PA em referência e a 
Controladoria Regional da União no Ceará, oportunidade em que se obterá mais elementos de fato e de direito para formação de convicção acerca do 
objeto do presente processado; 

DETERMINA: 
1. Converter o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, mantendo-se sua ementa, número de autuação e 

o ofício para o qual distribuído. 
2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou a PFDC. 
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3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 
Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal. 

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

5. Conclusos, empós. 
 

FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
 

DESPACHO 1320/2013-PRDF, DE 7 DE MARÇO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.16.000.003435/2011-51 
 
Vistos. 
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das funções constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e considerando: 
2. o rol de atribuições elencadas no artigo 6º da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
3. a incumbência prevista no artigo 1º, inciso I, da referida Lei Complementar; 
4. as disposições constantes na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil público; 
5. as disposições constantes no artigo 15 da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal1, acerca da 

prorrogabilidade do prazo para a conclusão dos trabalhos inquisitoriais, à vista da imprescindibilidade da realização de novas diligências; 
6. RESOLVE PRORROGAR O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS INQUISITORIAIS nos autos do presente 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO por mais 1 (um) ano, a partir da presente data, com a adoção das seguintes providências: 
7. Registro, no “sistema Único”, da data de validade dos trabalhos inquisitoriais, considerando-se a nova prorrogação; 
8. A publicação do presente despacho, na forma estabelecida pelo artigo 15, §1º, da Resolução CSMPF n.º 87, a partir do envio 

de cópia da presente determinação, via ofício ou via correio eletrônico (“e-mail”), à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
9. Cumpra-se. 
 

PETERSON DE PAULA PEREIRA 
Procurador da República no Distrito Federal 

 
DESPACHO 1322/2013-PRDF, DE 7 DE MARÇO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público n.º 1.16.000.000628/2011-51 

 
Vistos. 
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das funções constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e considerando: 
2. o rol de atribuições elencadas no artigo 6º da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
3. a incumbência prevista no artigo 1º, inciso I, da referida Lei Complementar; 
4. as disposições constantes na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil público; 
5. as disposições constantes no artigo 15 da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal1, acerca da 

prorrogabilidade do prazo para a conclusão dos trabalhos inquisitoriais, à vista da imprescindibilidade da realização de novas diligências; 
6. RESOLVE PRORROGAR O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS INQUISITORIAIS nos autos do presente 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO por mais 1 (um) ano, a partir da presente data, com a adoção das seguintes providências: 
7. Registro, no “sistema Único”, da data de validade dos trabalhos inquisitoriais, considerando-se a nova prorrogação; 
8. A publicação do presente despacho, na forma estabelecida pelo artigo 15, §1º, da Resolução CSMPF n.º 87, a partir do envio 

de cópia da presente determinação, via ofício ou via correio eletrônico (“e-mail”), à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
9. Cumpra-se. 
 

PETERSON DE PAULA PEREIRA 
 

PORTARIA Nº 97, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 
O Ministério Público Federal, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República 

instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 
Inquérito Civil nº 1.35.000.001823/2011-42 
Autor da Representação: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  
Possível responsável:DAVID LEITE DOS SANTOS  
Resumo: APURAR SUPOSTAS ILEGALIDADES NA OCUPAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE MOTORISTA DO 

GABINETE DA SENADORA MARIA DO CARMO ALVES, PELO PARTIDO DEMOCRATAS DO ESTADO DE SERGIPE, POR PARTE DO 
SR. DAVID LEITE DOS SANTOS.  
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Determina: 
a) a autuação desta Portaria; 
b) a designação, como secretária, da técnica administrativa Edilene Barros dos Santos Leite, mat. 23.838-4. 
c) o encaminhamento de cópia da presente Portaria para afixação e publicação. 
 

FREDERICO PAIVA 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 98, DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
O Ministério Público Federal, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República 

instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 
Inquérito Civil nº 1.30.001.005681/2011-69 
Autor da Representação: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  
Possível responsável: JOSÉ SARNEY  
Resumo: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Suposta contratação de serviços pessoais de consultoria de imagem com a 

empresa Prole, realizados pelo Senador José Sarney, custeado pelo Senado Federal.  
Determina: 
a) a autuação desta Portaria; 
b) a designação, como secretária, da técnica administrativa Edilene Barros dos Santos Leite, mat. 23.838-4. 
c) o encaminhamento de cópia da presente Portaria para afixação e publicação. 
 

FREDERICO PAIVA 
Procurador  da República 

 
PORTARIA Nº 100, DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
O Ministério Público Federal, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República 

instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 
Inquérito Civil nº 1.16.000.003838/2011-09 
Autor da Representação: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO  
Possível responsável:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT  
Resumo: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PATRIMÔNIO PÚBLICO. Cópia de decisão 

proferida na Ação de Ressarcimento n° 0001099-95.2010.5.10.0019, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em face do Sr. 
Gilson Aparecido da Silva. Indícios de que os Correios estariam atuando negligentemente em procedimentos administrativos, instaurados para apurar 
responsáveis por prejuízos ocasionados a esta Empresa Pública Federal.   

Determina: 
a) a autuação desta Portaria; 
b) a designação, como secretária, da técnica administrativa Edilene Barros dos Santos Leite, mat. 23.838-4. 
c) o encaminhamento de cópia da presente Portaria para afixação e publicação. 
 

FREDERICO PAIVA 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 101, DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
O Ministério Público Federal, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República instaura o 

presente Inquérito Civil, da seguinte forma: 
Inquérito Civil nº 1.16.000.000571/2012-71 
Autor da Representação: MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   
Possível responsável: MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Resumo: LICITAÇÃO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Relatório de Auditoria Especial n° 

00190.021911/2011-41. Cópia do anexo II do Inquérito Civil Público 1.16.000.002883/2011-38, referente a formalização do Pregão Eletrônico para registro 
de preços, cujo objeto seria a contratação de seguro saúde para adidos agrícolas. Com os Pregões Eletrônicos n° 35/2010, 43/2010 e 48/2010 não tiveram 
empresas interessadas, optou-se por se fazer uma contratação por dispensa de licitação, onde a empresa contratada foi a Valente Rocha Consultora e Corretora 
de Seguros. Indícios de irregularidades no curso da licitação, elencadas a seguir: Má formação de preço de referência, sem análise de cobertura e composição 
de preços equivocada, gerando orçamento com sobrepreço. Contratação por dispensa de licitação com preço superior ao menor cotado. Alteração injustificada 
de quantidade de beneficiários entre a minuta do contrato e a assinatura do mesmo, alterando-se o preço individual. Alterações ou inexigência de cláusulas 
previstas pelos editais dos pregões fracassados, beneficiando a contratada. Mudança de coberturas e exclusões entre os editais dos pregões e o contrato 
assinado, beneficiando a contratada. Descumprimento contratual pela contratada, sem manifestação do MAPA. Sobrepreço nos serviços prestados.  

Determina: 
a) a autuação desta Portaria; 
b) a designação, como secretária, da técnica administrativa Edilene Barros dos Santos Leite, mat. 23.838-4. 
c) o encaminhamento de cópia da presente Portaria para afixação e publicação. 
 

FREDERICO PAIVA 
Procurador  da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECISÃO DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 

Ref. ICP nº 1.17.000.000232/2011-76 
 
Considerando-se a pendência de informações, por parte do IEMA, acerca do efetivo cumprimento, pela empresa Contek 

Engenharia, da condicionante 12 prescrita na Licença de Instalação nº 232/2004, determino, nos termos da Resolução n.º 87 do CSMPF, a 
prorrogação do prazo para conclusão do presente Inquérito Civil Público em 1 (um) ano.  

Dê-se ciência da presente decisão à 4ª CCR, nos termos do art. 15 da Resolução n.º 87 do CSMPF.  
Acautelem-se os autos em cartório até o vencimento do prazo para resposta do Ofício nº 0482/2013/PR-ES/Gab-EOO. Após, 

conclusos.  
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
Procuradora da República 

 
DECISÃO DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
Considerando-se a pendência de informações, por parte do IEMA, acerca da contratação do estudo prévia à celebração de TAC 

destinado à contenção dos alagamentos ocorridos na BR 262/ES, bem como sobre quais ações foram efetivadas pelo Comitê Multidisciplinar com 
vistas à ultimação do referido TAC, determino, nos termos da Resolução n.º 87 do CSMPF, a prorrogação do prazo para conclusão do presente 
Inquérito Civil Público em 1 (um) ano.  

Dê-se ciência da presente decisão à 5ª CCR, nos termos do art. 15 da Resolução n.º 87 do CSMPF.  
Acautelem-se os autos em cartório até o vencimento do prazo para resposta do Ofício nº 71/2013/PR-ES/Gab-EOO. Após, 

conclusos.  
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
Procuradora da República 

 
DECISÃO DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
Considerando-se a pendência de informações atualizadas, por parte do Prefeito da Serra/ES, acerca do andamento das obras 

referentes à Arena Esportiva e Cultural Riviera, determino, nos termos da Resolução n.º 87 do CSMPF, a prorrogação do prazo para conclusão do 
presente Inquérito Civil Público em 1 (um) ano.  

Dê-se ciência da presente decisão à 5ª CCR, nos termos do art. 15 da Resolução n.º 87 do CSMPF.  
Acautelem-se os autos em cartório até o vencimento do prazo determinado no despacho de fl. 197. 
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
Procuradora da República 

 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 
Procedimento Administrativo 1.17.002.000016/2013-72 

 
Pelo presente instrumento, nos termos do § 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, COMPROMITENTE, presentado pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 
regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, e o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COMPROMISSÁRIO, neste ato representado por seu Prefeito PEDRO COSTA 
FILHO, e pelo Secretário de Administração do município de Ecoporanga, celebram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, 
motivados nas seguintes considerações: 

a) O último concurso público para a contratação de servidores vinculados ao Município de Ecoporanga foi realizado no ano de 
2006; 

b) Desde então a municipalidade vem contratando servidores por meio de contratos temporários; 
c) A Lei municipal nº 1.538, de 03 de novembro de 2011, autorizou o Executivo de Ecoporanga a efetuar a contratação de 

pessoal através de processo seletivo para o preenchimentos de diversos cargos afetos às Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência 
Social, pelo prazo de 12 meses; 

d) Em decorrência, o Município de Ecoporanga tem vigente o processo seletivo nº 001/2012, que gerou várias contratos 
temporários com validade até 30/04/2013 e possibilidade de renovação por mais um ano; 

e) O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 consagrou, no âmbito da Administração Direta e Indireta de qualquer dos Poderes 
de todas as esferas da federação, a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a 
investidura em cargo ou emprego público dependente de necessária aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos  (inciso 
II); 

f) As contratações temporárias autorizadas pela Carta Magna (art. 37, inciso IX) são para situações muito específicas, ou seja, 
“por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, mas a maior  parte dos cargos tratados na Lei 
municipal nº 1.538/2011 e contemplados no Processo Seletivo nº 001/2012 não se encaixam neste conceito; 
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g)  É imperiosa a preparação, pela recém-empossada Administração Municipal, de reforma administrativa para a estruturação dos 
cargos, empregos e funções públicas e a consequente realização de concurso público para os cargos permanente e de processos seletivos 
simplificados para as funções temporárias; 

h) Todavia, de acordo com o posicionamento externado pelo STF (ADI 3.068, DJ 23/09/2005), a inércia da Administração em 
realizar concurso não pode ser punida em detrimento do interesse público, consubstanciado no princípio da continuidade da atividade estatal; 

i) Destarte, há manifesto interesse jurídico e social na continuidade da prestação dos serviços no Município de Ecoporanga, sendo 
razoável a preservação dos contratos administrativos decorrentes do processo seletivo nº 001/2012 e a permissão da contratação direta, em caráter 
excepcional e temporário, se houver necessidade justificada e autorização legal, durante o período de reestruturação administrativa; 

j) A Lei municipal nº 1.538/2011, no seu art. 8º, prevê que o regime de contratação temporária é o regulamentado no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Ecoporanga/ES – Lei complementar nº 001/2002. Como os contratos administrativos decorrentes do processo 
seletivo 001/2012 eram regidos pela referida lei municipal, deve ser aplicado referido mandamento legal. (STF, Recurso Extraordinário 
480.129/DF); 

k) Alguns cargos e funções públicas municipais, especialmente na área da saúde e da assistência social, são financiados com 
recursos públicos de origem federal, ou seja, arrecadados em toda a nação; e, por fim, 

l) A União e a sociedade brasileira têm interesse na correta aplicação desses recursos, oriundos de contribuições sociais cobradas 
em âmbito nacional, estadual e municipal, consoante disposto no art. 195, caput, da Constituição Federal; 

AJUSTAM, em relação aos cargos, empregos e funções públicas remunerados com recursos federais, QUE: 
(i) O início das atividades para a reforma administrativa que se pretende deve ser imediato, com a apresentação, até, no máximo, 

dia 15/04/2013, do resultado da apuração das vagas permanente e temporárias e de um cronograma a este MPF, com previsão de publicação de 
editais do concurso para os cargos permanentes e do processo seletivo simplificado para as funções temporárias em julho/2013 e homologação do 
certame, no máximo, em novembro/2013. Até julho/2013, com base na sobredita análise administrativa, deverá ser aprovada lei criando os cargos 
públicos de caráter permanente e os cargos temporários. 

(II) Desde logo, resta destacado que cargos meramente administrativos ou de apoio (tais como agentes comunitários de saúde, 
agente de combates a endemias, auxiliares de serviços gerais, motoristas, técnicos/agentes administrativos e congêneres) e cargos técnicos/científicos 
(por exemplo, médicos, dentistas, enfermeiros) não podem ser considerados de natureza temporária pelo ente municipal na apuração de vagas 
referida no item I.  

(iii) Serão preservados os contratos administrativos decorrentes do processo seletivo nº 001/2012, observado o regime jurídico 
previsto no artigo 8º da Lei Municipal 1538/2011. Referidas contratações poderão seguir apenas até o dia 31/12/2013, utilizando-se da faculdade 
prevista no artigo 1º,  parágrafo único, da Lei 1538/2011 e no item 9.3 do Edital do Processo Seletivo nº 001/2012, desde que devidamente 
comprovados os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei 772, de 12 de agosto de 1997. 

(iv) Há possibilidade de contratação de forma direita, em caráter excepcional e temporário, das funções indicadas no processo 
seletivo nº 001/2012, desde que com nova autorização legislativa que disciplinará uma forma simplificada e impessoal de seleção. Esses contratados 
temporários deverão ter sua validade limitada a 31/12/2013, data em que já se terão candidatos aprovados no concurso que será iniciado em 
julho/2013. Como os contratos administrativos decorrentes do processo seletivo 001/2012 deverão ser preservados, a contratação direta e 
excepcional das funções indicadas no processo seletivo 001/2012 só ocorrerá se for necessário um aumento do quadro de servidores para atender o 
interesse público, situação que deverá ser justificada pela autoridade municipal. 

(v) Os concursos e processos seletivos deverão respeitar os percentuais mínimos de vagas aos portados de deficiência; 
(vi) Pelo descumprimento total ou parcial deste acordo, o Município ficará sujeito ao pagamento de multa mensal no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) por cada pessoa que esteja contratado de forma irregular, a ser revertida ao Fundo dos Direitos Difusos lesados; 
(vi) Os valores das multas deverão ser recolhidos no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação escrita 

encaminhada pelo MPF. Não sendo efetuado o depósito do valor da multa, sua execução judicial será promovida com atualização monetário e juros 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, contados desde o vencimento; 

(vii) O descumprimento das obrigações assumidas neste TAC poderá ensejar, além da multa prevista, a propositura de ação civil 
pública, bem como a assunção de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis; 

(viii) Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração, suspendendo o curso do procedimento administrativo 
MPF nº 1.17.002.000016/2013-72, enquanto houver cumprimento do acordado; 

(ix) Tão logo seja confirmada a execução total do presente acordo, o MPF promoverá o arquivamento do respectivo 
procedimento administrativo; 

(x) Este compromisso, após sua celebração, será submetido à homologação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
podendo receber sugestões de aditamento ou até mesmo rescisão, em razão do disposto no art. 62 da Lei Complementar 75/93; 

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta em 3 (três) vias de igual teor. 
Colatina-ES, 31 de janeiro de 2013. 

 
THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 

Procurador da República 
 

PEDRO COSTA FILHO 
Prefeito Municipal 

 
FÁBIO MACHADO DA COSTA 

Controlador Interno do Município de Ecoporanga 
 

TESTEMUNHAS 
 

PATRÍCIA VIEIRA DE MELLO 
Analista Processual do MPF 
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MARCELO DANTAS ROCHA 

Técnico Administrativo 
 

CEZAR JOSÉ DE OLIVEIRA 
RG 392.499 SSP/ES 

 
PORTARIA Nº 10, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

 
Etiqueta PRM-CIT-ES-00001175/2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas 

atribuições constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigo 6º, 
inciso V, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que tramitam nesta Procuradoria da República as Peças de Informação – PI n° 1.17.001.000022/2013-30, 
instauradas a partir de notícia que relatou possíveis irregularidades nas Tomadas de Preços de n° 002/2012 e 003/2012, realizadas pela gestão do 
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES para fins de execução das obras e serviços de ampliação e reforma da UTI do Hospital 
Maternidade Santa Helena, no município de Itapemrim/ES; 

CONSIDERANDO, assim, a necessidade, de apuração dos fatos em exame na esfera criminal, reunindo elementos para formação 
da opinio delicti, com a instauração de um Procedimento Investigatório Criminal; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e a 
Resolução nº 13, de 02 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, determinam a instauração de Procedimento Investigatório 
Criminal para a apuração de infrações penais; 

Resolve o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter as Peças de Informação n.º 
1.17.001.000022/2013-30 em PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – Área Temática: 2ª CCR (Assunto: Apuração de notícias de 
possíveis irregularidades nas tomadas de preços de n.º 002/2012 e 003/2012. realizadas pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES 
para fins de reforma e ampliação da UTI do Hospital maternidade Santa Helena, no município de Itapemirim/ES). 

Aguarde-se resposta ao Ofício PRM/CIT/ES n.º 131/2013. 
Após, conclusos. 
Autue-se e publique-se a presente Portaria, no Diário Oficial da União.  
Comunique-se à E. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão deste Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

Administrativo em Procedimento Investigatório Criminal, com a remessa de cópia da presente Portaria. 
 

LEANDRO BOTELHO ANTUNES 
 

PORTARIA N° 22, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Apurar valores pagos indevidamente à OSCIP pela execução de programas de saúde 
– Verbas do SUS – São Roque do Canaã – 36º Sorteio CGU 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, na condição de Procurador 

dos Direitos do Cidadão, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da 
Constituição da República, e artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, considerando que: 

1) A CGU encaminhou o Relatório de Fiscalização elaborado em razão do 36º sorteio do Programa de Fiscalização para 
averiguar o emprego de verbas federais, junto ao Município de São Roque do Canaã; 

2) A Constatação 1.1.1.1. deste Relatório trata do Pagamento, com recursos federais, por serviços contratados para os Programas 
Saúde da Família e Saúde Bucal não prestados ao município, no montante de R$ 158.864,30; 

3) A Constatação 1.3.1.2. trata da deficiência nos atendimentos realizados pelas equipes do PSF; 
4) Segundo os §§ 1º e 2º do art. 4º, Resolução nº 87 do CSMPF, quando a insuficiência de elementos impossibilitar a adoção das 

medidas elencadas nos incisos I a VI, a Peça de Informação deverá ser autuada em Procedimento Administrativo, para a realização de diligências; 
Resolve instaurar procedimento administrativo, afeto à 5ª CCR, sob a seguinte ementa: “Apurar valores pagos indevidamente à 

OSCIP pela execução de programas de saúde – Verbas do SUS – São Roque do Canaã – 36º Sorteio CGU”, instruindo-o com cópia do despacho 
exarado neste documento e da mídia eletrônica. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2012, de 19 de abril de 2012, designo como secretário do presente procedimento o 
servidor BIANCA RIBEIRO LOPES DE FARIA MAIA, matrícula 20.517-6. 

Fica determinado, desde já, as seguintes diligências: 
(a) oficie-se à CGU, solicitando os papéis de trabalho pertinentes a esses pontos (os documentos deverão ser juntados em anexos 

próprios); 
(b) Após a chegada da resposta, o secretário deverá verificar a existência dos seguintes documentos: i) termos  de parceria e 

aditivos; ii) processos de pagamentos; iii)relatório da auditoria independente; iv) prestações de contas; v) folhas de pagamento dos funcionários da 
OSCIP; vi) documentos constitutivos e identificação dos responsáveis pela OSCIP. Tudo alusivo aos anos de 2010 a 2012; (b.1) Caso os documentos 
de nº i a iv não existam ou estejam incompletos, oficiar ao Município; (b.2) Caso os documentos de nº v e vi não existam ou estejam incompletos, 
oficiar à OSCIP (os documentos deverão ser juntados em anexos próprios); 

(c) Oficiar ao Município e à OSCIP para que se manifestem sobre os pontos em questão (se houver a necessidade de se buscar 
documentos, essa indagação poderá seguir juntamente); 
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(d) Após a instrução, com base nas provas já produzidas, apreciar a necessidade de realização de auditoria pelo DENASUS para 
apurar as irregularidades apontadas.  

Após, conclusos, com relatório. 
Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
 

PORTARIA N° 23, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Má gestão do programa de Farmácia Básica – Verbas do SUS – São Roque do Canaã 
– 36º Sorteio CGU 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, na condição de Procurador 

dos Direitos do Cidadão, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da 
Constituição da República, e artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, considerando que: 

1) A CGU encaminhou o Relatório de Fiscalização elaborado em razão do 36º sorteio do Programa de Fiscalização para 
averiguar o emprego de verbas federais, junto ao Município de São Roque do Canaã; 

2) A Constatação 2.1.1.1. trata da grande quantidade de medicamentos descartados e outros com a validade prestes a vencer. A 
Constatação 2.1.1.2. trata do armazenamento inadequado de medicamentos. Já a Constatação 2.1.1.3. trata do controle ineficiente do estoque de 
medicamentos da Farmácia Básica; 

3) O relatório da CGU aponta diversas irregularidades no que tange a administração da farmácia básica; 
4) Essas irregularidades são carecedoras de uma análise mais aprofundada, devendo realizar-se uma auditoria específica a fim de 

aferir se a má gestão englobou recursos repassados pela União, bem como se tem atingido a população; 
5) Segundo os §§ 1º e 2º do art. 4º, Resolução nº 87 do CSMPF, quando a insuficiência de elementos impossibilitar a adoção das 

medidas elencadas nos incisos I a VI, a Peça de Informação deverá ser autuada em Procedimento Administrativo, para a realização de diligências; 
Resolve instaurar procedimento administrativo, afeto à 5ª CCR, sob a seguinte ementa: “Má gestão do programa de Farmácia 

Básica – Verbas do SUS – São Roque do Canaã – 36º Sorteio CGU”, instruindo-o com cópia do despacho exarado neste documento e da mídia 
eletrônica. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2012, de 19 de abril de 2012, designo como secretário do presente procedimento o 
servidor BIANCA RIBEIRO LOPES DE FARIA MAIA, matrícula 20.517-6. 

Fica determinado, desde já, as seguintes diligências: 
(a) Oficie-se à CGU, solicitando os papéis de trabalho pertinentes a esses pontos (os documentos deverão ser juntados em anexos 

próprios); 
(b) Caso os laudos de apreensão da ANVISA não estejam entre os documentos apresentados pela CGU, requisitá-los à agência; 
(c) Oficiar ao Município para que forneça as notas fiscais de compra dos medicamentos apreendidos, indicando expressamente a 

origem dos recursos, e se manifestar sobre os pontos em questão; 
(d) Após a instrução, reproduza-se integralmente o procedimento e encaminhe-se a documentação ao DENASUS para que realize 

auditoria a fim de verificar as irregularidades apontadas, bem como sobre a qualidade do serviço prestado à população. Outrossim, solicite-se que 
seja informada, no prazo de 10 (dez) dias úteis a data designada para o início e o prazo previsto para o seu término, bem como, ao final, remessa do 
relatório de suas conclusões a esse parquet. 

Após, conclusos, com relatório. 
Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
 

PORTARIA N° 24, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Apurar possível utilização irregular de verbas federais – pagamento de serviços não 
executados e desvio de finalidade - Verbas da Assistência Social Básica – São Roque 
do Canaã – 36º Sorteio CGU 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, na condição de Procurador 

dos Direitos do Cidadão, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da 
Constituição da República, e artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, considerando que: 

1) A CGU encaminhou o Relatório de Fiscalização elaborado em razão do 36º sorteio do Programa de Fiscalização para 
averiguar o emprego de verbas federais, junto ao Município de São Roque do Canaã; 

2) A Constatação 2.2.1.1. relata sobre: Pagamento pela prestação de serviços sem comprovação, superfaturamento dos serviços 
de apresentação de palestras e de apresentação de peças teatrais, utilização indevida dos recursos do Serviço de Proteção Social Básica para 
realização de evento público natalino sem correlação com o Programa, ausência de evidências do fornecimento de lanches e da realização de palestra 
– “IV Ciclo de Palestras da Família CRAS”; 

3) O conjunto dos itens parece denotar haver irregularidades na contratação e execução de atividades sociais com a utilização de 
verbas federais, especialmente a possibilidade de pagamento de serviços não executados e desvio de finalidade; 

4) Segundo os §§ 1º e 2º do art. 4º, Resolução nº 87 do CSMPF, quando a insuficiência de elementos impossibilitar a adoção das 
medidas elencadas nos incisos I a VI, a Peça de Informação deverá ser autuada em Procedimento Administrativo, para a realização de diligências; 
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Resolve instaurar procedimento administrativo, afeto à 5ª CCR, sob a seguinte ementa: “Apurar possível utilização irregular de 
verbas federais – pagamento de serviços não executados e desvio de finalidade - Verbas da Assistência Social Básica – São Roque do Canaã – 36º 
Sorteio CGU”, instruindo-o com cópia do despacho exarado neste documento e da mídia eletrônica. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2012, de 19 de abril de 2012, designo como secretário do presente procedimento o 
servidor BIANCA RIBEIRO LOPES DE FARIA MAIA, matrícula 20.517-6. 

Fica determinado, desde já, as seguintes diligências: 
(a) oficie-se à CGU, solicitando os papéis de trabalho pertinentes a esse ponto (deverão ser autuados em anexos); 
(b) Após a chegada da resposta, o secretário deverá verificar a existência dos seguintes documentos: i) Processos licitatórios 

completos; ii) Contratos e eventuais aditivos; iii) Todos os pagamentos; iv) provas da realização dos serviços/eventos; (b.1) Caso os documentos não 
existam ou estejam incompletos, oficiar ao Município. 

(c) Oficiar ao Município e ao(s) contratado(s) para que se manifestem sobre os pontos em questão (se houver a necessidade de se 
buscar documentos, essa indagação poderá seguir juntamente). 

Após, conclusos, com relatório. 
Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
 

PORTARIA Nº 62, DE 25 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 CSMPF 
n.º 106/2010), que regulamenta a instauração e tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público Federal; 

d) considerando que são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, conforme art. 20, IX, da CRFB; 
e) considerando a necessidade de apuração de supostos danos ambientais causados por empresas de extração de areia atuantes em 

Vila Velha, ES (bairros Barra do Jucu, Riviera da Barra, Jockey de Itaparica, Morada da Barra, João Goulart e Grande Terra Vermelha),o que 
ensejou investigação iniciada em 1999, por meio Procedimento administrativo instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual; 

f) considerando, portanto, o não esgotamento do acompanhamento por este órgão ministerial da tomada de medidas para a 
recuperação dos supostos danos ambientais; 

g) considerando, ainda, a aparente legalidade da atuação das referidas empresas, uma vez que a atividade de extração seria 
realizada de forma inadequada, isto é, sem o cumprimento das condicionantes previstas nas licenças, inclusive com indícios de atividade extrativa em 
áreas não licenciadas; 

h) considerando, por fim, a repercussão social da suposta atividade de extração de areia irregular, em que se noticia a atuação de 
carroceiros, que invadem os terrenos já explorados pelas empresas – de fácil acesso em vista a ausência de vegetação -  e continuam a exploração de 
areia remanescente, de forma clandestina, sem licença de qualquer órgão; 

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 1.17.000.000651/2012-99 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 supostos danos ambientais causados por empresas de extração de areia atuantes no 
município de Vila Velha, especificadamente nos bairros Barra do Jucu, Riviera da Barra, Jockey de Itaparica, Morada da Barra, João Goulart e 
Grande Terra Vermelha, assim como a consequente atuação clandestina e irregular de carroceiros na região mediante exploração da areia 
remanescente'' 

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. 
Aguarde-se em cartório resposta do Ofício n° 823/2013. Após, conclusos ao gabinete para adoção das providências necessárias. 
 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
 

PORTARIA Nº 67, 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; 

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; 
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d) considerando a instauração do Procedimento Administrativo MPF/PR/ES n.º 1.17.000.000946/2012-65, a partir de ofício 
encaminhado pela Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha/ES, que relata crime ambiental (extração irregular de areia) supostamente cometido por 
Cristiane Favares e Material de Construção Favares LTDA; 

e) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, e tendo em vista a não conclusão do Inquérito Policial de 
n.º 035/2012-4 SR/DPF/ES, que é de suma importância para que se averigue a pertinência das informações prestadas pelo IEMA, mormente no que 
diz respeito à exata localização da extração dita irregular; 

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 17.000.000946/2012-65 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 eventual irregularidade cometida por  Cristiane Favares e Material de Construção 
Favares LTDA, na suposta extração irregular de areia”. 

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 
 

PORTARIA Nº 68, 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; 

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 1.17.000.000388/2012-38 para apurar possíveis 
irregularidades no cumprimento de jornada de trabalho dos servidores públicos da UFES lotados na Biblioteca Central;  

e) considerando que a Diretora da Biblioteca Central da UFES não informou qual a norma interna da Universidade que, 
regulamentando o artigo 3º, do Decreto nº 1.590/1995, teria autorizado a redução da jornada de trabalho dos servidores lotados nesse setor;f) 
considerando a necessidade de se prosseguir na investigação dos fatos, averiguando-se se existe fundamento jurídico válido que autorize a redução 
da jornada de trabalho dos servidores da Biblioteca Central da UFES; 

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 1.17.000.000388/2012-38 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 possíveis irregularidades no cumprimento de jornada de trabalho dos servidores 
públicos da UFES lotados na Biblioteca Central”; 

ii) Certifique-se a 5ª 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 
 

PORTARIA Nº 143, DE 4 DE MARÇO 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 1.17.000.001475/2012-11, a partir de denúncia 
anônima, noticiando supostos danos ambientais causados pela empresa ITACAP TRÊS INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e 
decorrentes do início de edificação de um novo empreendimento na área; 

e) considerando que a proteção ambiental da localidade já foi tratada na ação civil pública nº 2004.50.01.000048-4, que se 
encontra em fase recursal, com apelação pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 2ª Região; 

f) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, averiguando, junto ao órgão licenciador do novo 
empreendimento, se as balizas fixadas na sentença para a regular ocupação da área estão sendo observadas; 

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 1.17.000.001475/2012-11 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas à 
eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 
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i) Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar supostos danos ambientais causados pela empresa ITACAP TRÊS 
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. na localidade de Três Praias, em Guarapari/ES,  decorrentes do início de edificação de um novo 
empreendimento na área cujo projeto prevê a instalação de um hotel e de um condomínio de casas”; 

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 
 

PORTARIA Nº 184, DE 27 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 CSMPF 
n.º 106/2010), que regulamenta a instauração e tramitação do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público Federal; 

d) considerando a instauração da Peça de Informação n.º 1.17.000.000945/2012-11, que noticia suposta prática de crime 
ambiental (extração de areia em terreno de propriedade particular sem autorização) aparentemente cometido por Tarssio Vital dos Santos e Roberto 
Nascimento; 

e) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, e tendo em vista o boletim de ocorrência, onde consta 
registro da prática da extração cometida por três pessoas; 

Resolvo, nos termos do art. 4º, §4º, da  Resolução CSMPF n.º 87/2006 (alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), converter 
a Peça de Informação MPF/PR/ES 17.000.000945/2012-11 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 possível  extração irregular de areia em propriedade particular no Município de Vila 
Velha/ES ”. 

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 
 

PORTARIA Nº 193, DE 7 DE MARÇO 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 1.17.000.001810/2011-91 para apurar eventual 
ocorrência de danos ambientais decorrentes de acidente marítimo, sucedido no dia 28 de dezembro de 2010, em Vila Velha, envolvendo a 
embarcação draga, de propriedade da empresa Kalifa Navegação e Draga ; 

e) considerando que o IEMA informou que expediu Auto de Intimação para que o responsável pelo vazamento de óleo na baia de 
Vitória apresente relatórios das ações de reflutuação da draga contendo cronograma das próximas ações e também relatório descritivo e fotográfico 
das operações de limpeza da mancha de óleo no mar, incluindo a comprovação da destinação final dos resíduos gerados; 

f) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, averiguando se as determinações expedidas pelo órgão 
ambiental foram cumpridas pela empresa causadora do dano; 

g) considerando a expedição do Ofício nº 30/2013/PR-ES/Gab-EOO, endereçado ao IEMA, em que o órgão ministerial solicitada 
os esclarecimentos acima delimitados, sendo que o prazo para resposta ainda está em curso; 

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 1.17.000.001810/2011-91 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 eventual ocorrência de danos ambientais decorrentes de acidente marítimo, 
sucedido no dia 28 de dezembro de 2010, em Vila Velha, envolvendo a embarcação draga, de propriedade da empresa Kalifa Navegações e Draga”; 

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. 
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ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 
 

PORTARIA Nº 195, DE 1° DE MARÇO 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 CSMPF 
n.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 1.17.000.0001498/2012-117, que noticia a 
situação da capa asfáltica da BR-262 e sua suposta degradação, mesmo após recente troca realizada pelo DNIT/ES; 

e) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, e tendo em vista que há um processo de reconhecimento de 
dívida relativo à execução do contrato de n.º 1700008/08 (referente ao serviço de asfaltamento da BR 262 no trecho Belo Horizonte- Vitória) na 
Corregedoria o DNIT; 

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 17.000.0001498/2012-17 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 possíveis irregularidades na qualidade dos reparos realizados na capa asfáltica da 
BR 262 por parte do DNIT/ES”. 

ii) Certifique-se a 5ª 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 
 

PORTARIA Nº 197, DE 4 DE MARÇO 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 1.17.000.001516/2011-80, a partir de ofício 
encaminhado pela Prefeitura Municipal da Serra/ES, que relata suposta utilização, por caminhoneiros, de vias vicinais a fim de escapar da 
fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e do DNIT; 

e) considerando a necessidade de se prosseguir na apuração dos fatos, e tendo em vista a ausência de documentos, neste 
procedimento, capazes de comprovar que medidas de fiscalização estão sendo feitas a fim de bloquear o tráfego de caminhões em vias vicinais  

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 17.000.001516/2011-80 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 a utilização irregular de estradas vicinais do município da Serra/ES, especialmente 
as que passam no sentido Serra- Putiri e Serra-Muribeca, por motoristas de veículos pesados, para burlar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal 
e do DNIT. ”. 

ii) Certifique-se a 5ª 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 
 

PORTARIA Nº 201, DE 7 DE MARÇO 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; 
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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 1.17.000.001430/2011-57 para apurar falha na 
prestação de serviço de telefonia celular no Espírito Santo; 

e) considerando que a 3ª CCR não homologou a decisão de arquivamento, determinando a remessa dos autos à origem para 
prosseguimento das investigações, ao argumento de que deve ser oficiado à Anatel para que esclareça a efetividade das medidas adotadas pela 
Agência em face da má prestação de serviços por parte das operadoras de telefonia móvel, informando se tais medidas administrativas foram 
suficientes ao saneamento das deficiências identificadas na prestação desse serviço; 

f) considerando a redistribuição dos autos a esta signatária e a necessidade de se prosseguir na investigação dos fatos, dando 
seguimento à linha de atuação traçada pela 3ª CCR; 

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 1.17.000.001430/2011-57 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: “Investigar suposta deficiência na prestação de serviços de telefonia móvel no estado do 
Espírito Santo, bem como a efetividade das medidas administrativas adotadas pela Anatel com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço 
oferecido pelas concessionárias”; 

ii) Certifique-se a 3ª 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 DE GOIÁS 
 

PORTARIA Nº 20, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Conversão do Procedimento Administrativo nº 1.16.000.001872/2012-11 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129 da 

Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/1993 e,  
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 6º, e no art. 4º, todos da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

que o regula o Inquérito Civil Público; 
CONSIDERANDO que já esgotado o prazo de tramitação do presente Procedimento Administrativo; 
CONSIDERANDO que, para adoção de eventual providência judicial ou extrajudicial pelo MPF, ainda se fazem necessários atos 

instrutórios tendentes a verificar a regularização das impropriedades noticiadas pela Controladoria Geral da União, 
DETERMINO 
1. A conversão do presente procedimento em Inquérito Civil Público, para apurar as irregularidades na execução, pelo Município 

de Luziânia/GO, de programas federais do Ministério da Previdência e Assistência Social noticiadas pela Controladoria Geral da União, por força do 
32º Sorteio de Unidades Municipais,  

2. A publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
3. A expedição de ofício ao Ministério da Previdência e Assistência Social, para que informe as providências adotadas com 

relação a cada uma das Irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização da CGU, 32º Sorteio de Unidades Municipais, com relação ao 
Município de Luziânia/GO, bem como se já foram sanadas por parte da Municipalidade, encaminhando, em todo caso, cópia dos documentos 
pertinentes; 

4. A expedição de novo ofício à Prefeitura Municipal de Luziânia, para que informe, especificamente, (i) se foram apuradas as 
irregularidades atinentes ao pagamento de bolsa família a alunos infrequentes em razão da não atualização dos dados no SISPETI  (constatação 
3.1.2); (ii) se foi criada a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil – CMETI (constatação 3.2.2); (iii) regularização das visitas por parte do 
Conselho Municipal de Assistência Social (constatação 3.2.3); (iv) mobilização da Prefeitura no sentido de orientar as famílias a manterem o 
cadastro atualizado (constatação 3.3.1); regularidade quanto ao Bolsa Família (constatações 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5); e (v) estrutura física inadequada das 
instalações sanitárias para uso por idosos e/ou portadores de deficiência (constatação 3.4.2). 

 
MARINA SÉLOS FERREIRA 

 
PORTARIA Nº 50, DE 4 DE MARÇO 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 considerando que os autos em epígrafe tramitam nesta Procuradoria há mais de 90 (noventa) 
dias, determino sua conversão em Inquérito Civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. Assim DETERMINO:  

a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é “5ª CCR - Apurar supostas irregularidades perpetradas 
pela Prefeitura Municipal de Jataí-GO, na execução de programas federais sob responsabilidade do Ministério da Saúde”.  

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

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

WILSON ROCHA ASSIS 
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PORTARIA Nº 51, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, considerando que os autos em epígrafe tramitam nesta Procuradoria há mais de 180 (cento e 
oitenta) dias, determino sua conversão em Inquérito Civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10.  

Assim, DETERMINO:  
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é “Apurar supostas irregularidades perpetradas pela 

Prefeitura Municipal de Jataí-GO, na execução de programas federais sob responsabilidade do Ministério da Saúde”. 
b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, 

art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Frederico Diego de Paula. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
 

PORTARIA Nº 53, DE 22 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 considerando que os autos em epígrafe tramitam nesta Procuradoria há mais de 90 (noventa) 
dias, determino sua conversão em Inquérito Civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. Assim DETERMINO:  

a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é “Apurar supostas irregularidades perpetradas no 
município de Inaciolândia/Goiás, relatadas pela Controladoria-Geral da União, em decorrência da 22ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir dos 
Sorteios Públicos referentes a verbas públicas federais e ações oriundas dos Ministérios da Educação, da Previdência Social, da Saúde, da Integração 
Nacional, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome”. 

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

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

WILSON ROCHA ASSIS 
 

PORTARIA N° 56, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; 

artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO os elementos que instruem o procedimento administrativo nº 1.18.000.001706/2012-41, pertinentes à 
irregularidades na construção de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, via programa FAR; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreenderem novas diligências ministeriais,  
Resolve converter o procedimento administrativo nº 1.18.000.001706/2012-41 em inquérito civil público, visando apurar 

eventuais ações e omissões ilícitas da Caixa Econômica Federal, mormente quanto a irregularidades em imóveis financiados pelo Programa FAR, 
nos condomínios Bertim Belchior I e II, no Município de Goiânia/GO. 

DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e 

nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
b) oficiem-se à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, em Goiás, e à SANEAGO, requisitando-lhes, no prazo 

de 10 (dez) dias, informações atualizadas acerca da solução dos problemas encontrados nos Condomínios Bertim Belchior I e II, em Goiânia/GO, 
conforme apontado nos ofícios acostados (fls. 14/24);  

c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento e inclusão na sua base de dados; 
d) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato digital (PDF) designado: Portaria-número dos autos.pdf, para a 

Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República; que deverá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se ainda não o fez, e inserir o 
arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br); e 

e) com as respostas requisitadas, tornem os autos conclusos. 
Cumpra-se. Publique-se. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
 

PORTARIA N° 58, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; 

artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO os elementos que instruem o procedimento administrativo nº 1.18.000.001552/2012-97, pertinentes à falta de 
medicamentos na Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, no Município de Goiânia/GO; e 
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CONSIDERANDO a necessidade de se empreenderem novas diligências ministeriais,  
Resolve converter o procedimento administrativo nº 1.18.000.001552/2012-97 em inquérito civil público, visando apurar 

eventuais ações e omissões ilícitas da União e do Estado de Goiás em prover medicamentos para  dispensação na Central de Medicamentos de Alto 
Custo Juarez Barbosa.  

DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e 

nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
b) oficiem-se ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, requisitando-lhes, no prazo de 10 (dez) dias, 

relatório acerca de ocorrências de falta de medicamentos na Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, durante o ano de 2012, bem 
como as providências  visando manter a regularidade da dispensação nos anos de 2013 e seguintes; 

c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento e inclusão na sua base de dados; 
d) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato digital (PDF) designado: Portaria-número dos autos.pdf, para a 

Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República; que deverá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se ainda não o fez, e inserir o 
arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br); e 

e) com as respostas requisitadas, tornem os autos conclusos. 
Cumpra-se. Publique-se. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
 

PORTARIA N° 60, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; 

artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO os elementos que instruem o procedimento administrativo nº 1.18.000.001305/2012-91, pertinentes ao 
número insuficiente de enfermeiros em relação ao número de leitos ocupados por pacientes sem estado grave; e  

CONSIDERANDO a necessidade de se empreenderem novas diligências ministeriais,  
Resolve converter o procedimento administrativo nº 1.18.000.001305/2012-91 em inquérito civil público, visando apurar 

eventuais ações e omissões ilícitas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, relativamente à Resolução RDC/ANVISA nº 7/2010, 
que estabelece número de enfermeiros em relação ao número de leitos ocupados por pacientes em estado grave, no Estado de Goiás. 

DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e 

nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
b) oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, requisitando-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, informações atualizadas 

acerca do cumprimento da Resolução RDC/ANVISA nº 7/2010, no Estado de Goiás; 
c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento e inclusão na sua base de dados; 
d) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato digital (PDF) designado: Portaria-número dos autos.pdf, para a 

Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República; que deverá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se ainda não o fez, e inserir o 
arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br); e 

e) com as respostas requisitadas, tornem os autos conclusos. 
Cumpra-se. Publique-se. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
 

PORTARIA Nº 2, DE 4 DE MARÇO 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 a incumbência prevista no art. 6º, 'a' e 'b', e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
c) considerando os elementos constantes das presentes Peças de Informação, e 
Resolve: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a conversão das Peças de Informação nº. 1.19.000.001738/2012-17, 

objetivando apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos federais pelo Município de Mata Roma/MA nos exercícios de 2006 a 2010, 
relativos a programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do 
Esporte e do Ministério das Cidades, com base nas constatações do Relatório de Fiscalização nº. 1564/2010 da Corregedoria-Geral da União.  

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Corregedoria-Geral da União. 
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Lauro Pereira de Albuquerque (prefeito no quadriênio de 

2005/2008) e Cármen Silva Lira Neto (prefeita em 2008/2012 e 2013).  
Nessa oportunidade, determina sejam expedidos ofícios ao ex-prefeito Lauro Pereira de Albuquerque e à prefeita Cármen Silva 

Lira Neto, a fim que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as irregularidades apuradas neste procedimento.  
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Determina, do mesmo modo, sejam expedidos ofícios aos representantes das empresas relacionadas no Relatório nº. 1564/2010 
da CGU, nas constatações 5.1.1, 6.1.1, 8.1.1 e 8.1.4 (empresas contratadas e participantes das licitações), para que se manifestem, no prazo de 15 
(quinze) dias, sobre as possíveis fraudes nas contratações e licitações respectivas.  

Determina, por conseguinte, seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no prazo de 30 (trinta) 
dias, sobre a situação da prestação de contas do Contrato de Repasse nº. 574998, firmado entre o Município de Mata Roma/MA e o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, por intermédio desta instituição financeira, devendo encaminhar a documentação completa pertinente, inclusive cópia do 
instrumento de contrato de repasse (Constatação 5.1.1, Relatório CGU nº. 1564/2010).  

Determina, ainda nessa oportunidade, seja expedido ofício à Corregedoria-Geral da União, requisitando o envio, no prazo de 30 
(trinta) dias, dos papéis de trabalho que acompanham o Relatório de Fiscalização nº. 1564/2010, atinente ao Município de Mata Roma/MA, relativos 
às contatações 8.1.1 e 8.1.4.  

Determina, derradeiramente, seja expedido ofício à Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, requisitando informações sobre o 
período de mandato do ex-prefeito Lauro Pereira de Albuquerque e da atual prefeita Cármen Neto, tendo em vista a perda do mandato do primeiro 
em 2008.  

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham 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 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
 

PORTARIA N° 13, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no  art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I, da 

Lei Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o 
objetivo de apurar a regularidade da concessão de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal para a construção do Conjunto 
Habitacional Primavera II, no município de Porto Esperidião/MT, em razão da possível inobservância do perfil de rendimento dos contemplados, 
bem como se a obra efetivamente executada corresponde ao projeto aprovado e fiscalizado pela Caixa Econômica Federal, RESOLVE converter o 
Procedimento Administrativo nº 1.20.001.000069/2012-27 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 

Para tanto, determina-se: 
a) Proceda-se ao registro e autuação da presente juntamente com as peças de informação; 
b) adote-se como diligências iniciais as indicadas no despacho anexo; 
c) comunique-se à 5a CCR para fins do art. 6º da Resolução n° 87/06/CSMPF e publique-se, nos moldes dos arts. 4°, VI, e 7º, § 

2º, I, da Resolução nº 23/07/CNMP, com a fixação de cópia da Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 10 (dez) 
dias; 

d)remeta-se cópia para a publicação na imprensa oficial. 
 

DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 25, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República abaixo subscrita, com fundamento nos incisos II e III do 
artigo 129 da Constituição Federal e no inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar nº 75/93, 

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

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

Considerando que a administração pública deve estrita observância e obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
publicidade e moralidade, dentre outros, nos termos do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988;  

Considerando a notícia de possível quebra do pacto federativo e prejuízo à população interessada em virtude da organização 
administrativa dessa agência reguladora em escritórios regionais instalados apenas 11 (onze) unidades federativas; 

Considerando, ademais, o esgotamento do prazo  previsto no § 1º do art. 4º da Resolução 87/2010  do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Resolve converter o presente feito em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, conforme determina o § 4º do art. 4º da Resolução 
87/2010 do CSMPF, com o  com objetivo de averiguar se a organização administrativa da ANATEL por escritórios regionais tem violado o pacto 
federativo e prejudicado a população interessada nesta unidade da federação. 

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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no 
art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
MARCIA BRANDÃO ZOLLINGER 
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PORTARIA Nº 30, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado 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 instaurar, a partir da peça de informação 1.20.002.000075/2013-55,  INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
manifestação anônima recebida por email, oriunda da cidade de Sinop/MT, noticiando que a empresa pública CORREIOS está se furtando à entrega 
das correspondências relacionadas à alguns bairros do município, em especial ao Jardim Itália II, 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 (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo:VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de 
remessa de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (A publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de 
ajustamento de conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o 
presidente de Inquérito entender cabível); 

II – a comunicação à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei 
Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração do 
inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 
10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

2. a adoção das seguintes diligências:  
a) oficie-se a Diretoria da Agência dos Correios do município de Sinop/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis (enviar 

cópia da fl. 06 destes autos): 
a.1) informe se há localidades não atendidas em domicílio nos perímetros urbano e rural do município de Sinop/MT e, em caso 

positivo, informe os motivos para tal; 
a.2) justifique a razão do não atendimento ao Jardim Itália II, localizado no município de Sinop/MT, visto que o denunciante 

informou que há numerações adequadas nas residências e caixa de correio na maioria das residências; 
a.2) envie cópia do plano de atendimento aplicado no município de Sinop/MT; 
b) oficie-se a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: 
b.2) envie cópia da relação de bairros e localidades rurais que estejam regularizados junto à Prefeitura Municipal e em especial se 

o Bairro Jardim Itália II possui alguma irregularidade, especificamente em relação aos endereços, nomes de ruas e numeração das residências e lotes. 
 

ADRIANO BARROS FERNANDES 
 

PORTARIA Nº 31, DE 6 DE MARÇO  DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado 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 instaurar, a partir da peça de informação 1.20.002.000083/2013-00,  INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar a 
prática de eventual ato de improbidade administrativa praticado na execução do Convênio n.º 3499/2001 (SIAFI 439955), firmado entre o Ministério 
da Saúde e o Município de Sinop, cujo objeto consistiu na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, bem como DETERMINAR: 
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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 (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo:VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de 
remessa de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (A publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de 
ajustamento de conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o 
presidente de Inquérito entender cabível); 

II – a comunicação à Egrégia 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do inciso I do 
artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III – a adoção das seguintes diligências:  
a) oficie-se ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (endereço: SAF/Sul, Trecho 02, Lote 05/06, Ed. Premium, Torre I, 

Complemento: 2º andar, bairro: Setor de Autarquia Federal, Brasília, CEP: 70070600, Responsável: Adalberto Fulgêncio dos Santos Junior) para 
que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: 

a.1) encaminhe cópia dos relatórios finais das auditorias realizadas por aquele órgão em relação ao convênio n.º 3499/2001 – 
SIAFI 439955 (Auditoria n.º 5480 e Relatório de Auditoria n.º 4885), bem como dos documentos que comprovem irregularidades verificadas 
(encaminhar, em anexo, cópia das fls. 34/40); 

a.2) informem as providências tomadas em relação as irregularidades detectadas. 
b) oficie-se ao Tribunal de Contas da União para que informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as providências tomadas em 

relação ao Relatório de Auditória n.º 4885, encaminhado aquele Tribunal de Contas pela Controladoria Geral da União (encaminhar, em anexo, cópia 
das fls. 38/40), devendo encaminhar cópia dos autos de eventual tomada de contas especial instaurada para apurar as irregularidades verificadas; 

c) oficie-se a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: 
c.1) informe se a prestação de contas referente ao convênio 3499/2001 (SIAFI 439955), firmado entre o Município de Sinop e o 

Ministério da Saúde, foi devidamente aprovada; 
c.2) informe os responsáveis pela análise das contas e por sua respectiva aprovação; 
c.3) encaminhe cópia do relatório final e respectivo despacho de aprovação ou reprovação das contas; 
d) oficie-se à Controladoria Geral da União para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe se foi instaurado perante aquele 

órgão algum processo para apurar supostas irregularidades praticadas na execução do convênio n.º 3499/2001 (SIAFI 439955), firmado entre o 
Município de Sinop e o Ministério da Saúde, devendo, em caso positivo, encaminhar cópia dos autos respectivos e esclarecer quais providências 
foram adotadas. 

 
ADRIANO BARROS FERNANDES 

 
PORTARIA Nº 36, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, incisos II e 

III, da Constituição da República, e no artigo 5º, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, e artigo 6º, inciso VII, alínea “b” e “c”, ambos da Lei 
Complementar nº 75/93, 

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

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

Considerando que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos direitos e interesses das populações 
indígenas (art. 129, inciso V, da Constituição da República); 

Considerando a informação de que trinta e oito alunos inscritos no PROIND firmaram um Termo de Compromisso no qual a 
FUNAI se comprometeu a oferecer um auxílio financeiro de R$ 900,00 (novecentos reais) aos estudantes até o final de cada curso.  

Considerando a notícia de que, desde janeiro do corrente ano, a FUNAI não estaria efetuando o pagamento acordado e os índios 
passaram a enfrentar dificuldades financeiras; 

Considerando que, nos termos do art. 205 da Lei Maior, a educação é direito de todos, dever tod Estado e da família, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

Considerando que a promoção do acesso à educação superior é medida imprescindível para garantir a plena emancipação dos 
povos indígenas; 

Considerando que a mera destinação de vagas nos diversos cursos não basta para assegurar o acesso dos índios ao ensino 
superior, sendo necessário, sobretudo, que os alunos possuam condições mínimas para custear suas despesas no local de estudo, quase sempre 
distante das suas aldeias de origem; 

Resolve, com fundamento no art. 2º, inciso II, da da Resolução 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, instaurar 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o objetivo de apurar a interrupção do pagamento de auxílio financeiro aos estudantes indígenas da UFMT 
inscritos no PROIND. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª 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 e no 
art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO 
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PORTARIA Nº 39, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 

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

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

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

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

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

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

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo, conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº 1.20.000.0001070/2012-89 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar 
notícia de descumprimento de ordem judicial emanada pelo juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato grosso nos autos do processo nº 13920-
91.2010.4.01.3600, por parte do INSS em Mato Grosso;  mantendo-se sua ementa, número de autuação e Ofício para o qual foi distribuído. 

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

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

 
RODRIGO GOLIVIO PEREIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 
DESPACHO DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público n. º 1.21.002.000101/2011-46 

 
Avoquei  os presentes autos. 
O artigo 15 da Resolução n.º 87/2006 do E. CSMPF prevê a possibilidade de prorrogação do Inquérito Civil Público por mais 1 

(um) ano, mediante decisão fundamentada, tendo em vista a imprescindibilidade de realização ou conclusão de diligências. 
No caso dos presentes autos, ultrapassado o lapso de um ano desde a sua conversão, pela análise das informações constantes e do 

atual estágio deste feito depreende-se a necessidade de que se continuem as investigações, mormente enquanto se aguarda resposta ao 
OF/PR/MPF/TLS/DVAOC n.º 131/13 (fl. 123). 

Desse modo, PRORROGO, com base no artigo 15, caput, da Resolução 87/2006 do E. CSMPF, por mais 1 (um) ano, o presente 
inquérito civil público.  

Ciência da prorrogação à 4ª CCR, nos termos do art. 15, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

SILVIO PEREIRA AMORIM 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

 
PORTARIAS DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, com 

fundamento nos artigos 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, tendo em vista o que consta da Resolução 
Conjunta n.º 001/2008-PRE-PGJ, de 2 de junho de 2008, e das Portarias n.°s 222/2013-PGJ, 224/2013-PGJ, 225/2013-PGJ, 227/2013-PGJ, todas de 
19 de fevereiro de 2013; 237/2013-PGJ e 242/2013-PGJ, ambas de 20 de fevereiro de 2013, resolve:  

 
Nº 16 – Designar o Promotor de Justiça Substituto RADAMÉS DE ALMEIDA DOMINGOS, para exercer as funções de 

Promotor de Justiça Eleitoral perante a 25ª Zona Eleitoral (Iguatemi/MS), durante o período de 19/2/2013 a 1º/3/2013 e suspender no referido 
período a Portaria PRE/MS nº 55/2012, publicada no Diário Oficial da União – Seção 2, nº 96, pág. 61, de 18 de maio de 2012, que designou o 
Promotor de Justiça MAGNO OLIVEIRA JOÃO; 

 
Nº 17 –  Designar a Promotora de Justiça SUZI LÚCIA SILVESTRE DA CRUZ D'ANGELO, para exercer as funções de 

Promotora de Justiça Eleitoral perante a 4ª Zona Eleitoral (Fátima do Sul/MS), pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 1º/3/2013, e revogar a 
Portaria PRE/MS nº 66/2011, publicada no Diário Oficial da União – Seção 2, nº 156, pág. 46, de 15 de agosto de 2011, que designou o Promotor de 
Justiça FERNANDO JAMUSSE; 
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Nº 18 – Revogar a partir de 18/2/2013, a Portaria PRE/MS nº 14/2013, publicada no Diário Oficial da União – Seção 2, nº 35, 

pág. 54, de 21 de fevereiro de 2013, na parte que designou o Promotor de Justiça DANIEL DO NASCIMENTO BRITTO, para exercer as funções de 
Promotor de Justiça Eleitoral perante a 27ª Zona Eleitoral (Ivinhema/MS);  

 
Nº 19 – Designar o Promotor de Justiça MAGNO OLIVEIRA JOÃO, para exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral 

perante a 27ª Zona Eleitoral (Ivinhema/MS), durante o período de 19/2/2013 a 1º/3/2013, em razão de férias do titular; 
 
Nº 20 - Designar o Promotor de Justiça Substituto MAURÍCIO MECELIS CABRAL, para exercer as funções de Promotor de 

Justiça Eleitoral perante a 17ª Zona Eleitoral (Bela Vista/MS) e perante a 20ª Zona Eleitoral (Porto Murtinho/MS), durante o período de 26/2/2013 a 
27/3/2013, em razão de férias da Promotora de Justiça LUZ MARINA BORGES MACIEL PINHEIRO; 

 
Nº 21 - Designar o Promotor de Justiça PAULO LEONARDO DE FARIA, para exercer as funções de Promotor de Justiça 

Eleitoral perante a 29ª Zona Eleitoral (Pedro Gomes/MS), durante o período de 25/2/2013 a 27/3/2013 e suspender no referido período a Portaria 
PRE/MS nº 37/2012, publicada no Diário Oficial da União – Seção 2, nº 89, pág. 48, de 9 de maio de 2012, que designou o Promotor de Justiça 
MAURÍCIO MECELIS CABRAL; 

 
DANILCE VANESSA ARTE ORTIZ CAMY 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
PORTARIA Nº 3, DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
Letícia Ribeiro Marquete, Procuradora da República em exercício na Procuradoria da República em Divinópolis-MG, com 

fundamento nas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 5º e seguintes da Lei 
Complementar nº 75/93, 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo Cível nº 1.22.012.000169/2012-50, 
instaurado para a apuração de eventual negligência do DNIT diante da ausência de sinalização no trecho compreendido entre os kms 470 e 476 da 
BR-354, no Município de Arcos/MG; 

CONSIDERANDO que o DNIT informou que já foi executado o recapeamento do perímetro urbano de Arcos/MG e que 
providenciará a sinalização horizontal no trecho em questão; 

CONSIDERANDO que objeto do presente procedimento administrativo cinge-se a acompanhar a implantação da sinalização da 
Rodovia BR-354 no perímetro urbano de Arcos/MG; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a promoção do 
inquérito civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que o referido procedimento administrativo tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias e ainda há 
diligências pendentes para a apuração dos fatos (art. 4, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

DETERMINA: 
1) a conversão do Procedimento Administrativo Cível nº 1.22.012.000169/2012-50 em Inquérito Civil Público, nos termos do art. 

4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010; 
2) após os registros de praxe, a imediata comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos 

termos do disposto  no art. 4º, VI, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, mediante correspondência eletrônica, para fins de 
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, certificando-se nos autos; 

3) a nomeação do servidor Lindomar Salvino Rodrigues, técnico administrativo, para funcionar como Secretário, nos termos do 
art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 5º, V, da Resolução CSMPF nº 87/2006, que será substituído, em suas ausências, pelos demais 
servidores em exercício na Secretaria Jurídica desta PRM; 

4) o cumprimento do despacho proferido nesta data. 
Cumpra-se. 
 

LETÍCIA RIBEIRO MARQUETE 
 

PORTARIA Nº 32, DE 5 DE MARÇO DE 2013. 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição 
de 1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
proteger o patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8429/92 prevê em seu art. 17 a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações de 
improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Minas Gerais remeteu a esta Procuradoria da República cópia do relatório de 
auditoria nº 20123850, elaborado pela Controladoria-Geral da União, referente à licitação, à contratação e à execução das obras de conclusão da 
unidade armazenadora da CONAB em Uberlândia; 
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CONSIDERANDO que o citado relatório menciona falhas na licitação, aditamentos contratuais irregulares, pagamentos 
indevidos e superfaturados, dentre outros fatos, o que teria acarretado dano ao erário e pode configurar, ainda, improbidade administrativa; 

DECIDE: 
1. instaurar inquérito civil, com o seguinte objeto: “PATRIMÔNIO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - 

IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 20123850, ELABORADO PELA CONTROLADORIA-GERAL 
DA UNIÃO - OBRAS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA DA CONAB EM UBERLÂNDIA - POSSÍVEL DANO AO 
ERÁRIO - POSSÍVEL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”; 

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

3. determinar que a assessoria afixe uma cópia da presente portaria no local de costume e, por meio eletrônico, remeta uma via à 
5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; e 

4. determinar que a assessoria oficie à Presidência da CONAB, requisitando cópia integral do processo 21200.001799/2008-31 e 
do processo de apuração deflagrado a partir do despacho PRESI de 14/05/2012 (enviar cópia da fl. 123), com prazo de 15 dias para resposta. 

 
GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 

 
PORTARIA Nº 33, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

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

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

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

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000569/2012-74 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
ocorrência de veículo de carga trafegando com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA N° 58, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

 
Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, do Procedimento Administrativo n. 

1.22.000.003184/2012-99; 
Considerando que, nos autos em apreço, aponta-se a omissão no dever de prestar contas de Laís Sarmento Veloso, relativa aos 

recursos captados, no âmbito da Lei Rouanet, para execução do Projeto “Coleção Natureza em Desenho”, aprovado pelo Ministério da Cultura, que 
tinha por objeto a elaboração e lançamento de dois volumes da coleção de desenhos com as obras do aquarelista Eduardo Parentone Brettas; 

Considerando que a omissão da prestação de contas pode indicar irregularidades no gasto de valores concedidos a. Laís Sarmento 
Veloso; 

Considerando que, a despeito da prescrição das sanções específicas da improbidade administrativa, tendo em vista os fatos serem 
anteriores ao ano de 2006, persiste a imprescritível demanda por eventual ressarcimento ao erário; 

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 em apreço, cujo objeto será a investigação de  possíveis irregularidades no gasto de valores captados, 
no âmbito da Lei Rouanet, por. Laís Sarmento Veloso, tendo em vista sua violação ao dever de prestar contas. 

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

público, para fins de conhecimento e publicidade, através do Único (sistema de informática). 
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, acautelem-se os autos por 90 (noventa) dias.  
5. Após, expeça-se ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, a atual situação 

da Tomada de Contas em face de LAÍS SARMENTO VELOSO, esclarecendo quais as providências já foram tomadas para ressarcimento do erário, 
tendo em vista o Acórdão condenatório n. 4692/2012, exarado pela 1ª Câmara do TCU no procedimento n. 003.524/2012-4. 

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

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 



DMPF-e Nº 07/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 11 de março de 2013 Publicação: terça-feira, 12 de março de 2013 26 

 

 
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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
 

DESPACHO DE 15 DE AGOSTO DE 2012 
 

Inquérito Civil Público nº.: 1.23.001.000051/2009-18 
 
Recebi o procedimento acima referenciado em 15/08/2012, conforme declínio de atribuição constante dos autos.  
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 devido, tendo em vista a 
necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15  da Resolução nº 87/2006 CSMPF, o presente inquérito civil 
público. 

Dê-se ciência à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 6º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF), para publicidade deste 
ato, conforme disposto no art. 16º da resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

Após, conclusos.  
 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº. 1.23.000.000100/2011-47 

 
O presente Inquérito Civil Público foi instaurado para apurar a licitude do processo licitatório Tomada de Preços n.º 008/2008 da 

Prefeitura de Belém, cujo objeto foi a contratação de projeto executivo destinado à urbanização do Portal da Amazônia. 
Urge, pois, a continuidade do presente apuratório, tendo em vista a necessidade de expedição de Recomendação à Prefeitura 

Municipal de Belém, em razão da não observância de ditames relativos a Processo Licitatório. 
Assim, 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. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como seja encaminhado à Divisão de Veiculação de Atos 

Oficiais/SADP.  
 

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 4 DE MARÇO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº. 1.23.000.001187/2009-55 

 
O presente Inquérito Civil Público foi instaurado para apurar informações detalhadas sobre o objeto do contrato de número 

164.081-26/2004, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Peixe-Boi/PA, no que tange ao repasse de recursos oriundos 
do Ministério das Cidades para a realização de serviços de infra-estrutua urbana na sede do município em análise 

Urge, pois, a continuidade do presente apuratório, tendo em vista a necessidade de solicitações de novas informações junto à 
Caixa Econômica Federal. 

Assim, 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. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como seja encaminhado à Divisão de Veiculação de Atos 

Oficiais/SADP.  
 

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 4, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O Ministério Público Federal, por meio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições previstas no art. 129, 

III, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e: 
Considerando que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo patrimônio público, pela legalidade, pela moralidade 

administrativa e pelos direitos difusos e coletivos; 
Considerando o auto extrajudicial tombado sob o nº 1.23.000.001343/2011-01, instaurado para averiguar a observância, por parte 

do Município de Nova Esperança do Piriá-PA, das normas relativas à Ação DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL (PNLD), do PROGRAMA BRASIL ESCOLARIZADO; 
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Considerando as constatações da Controladoria-Geral da União, em seu Relatório de Fiscalização 01456, itens 1.1.14, 1.1.15, 
1.1.16 e a necessidade de se perquirir a tomada de medidas administrativas com o fim de sanar as irregularidades apontadas;  

Resolve converter o Procedimento Preparatório (ou Administrativo) 1.23.000.001343/2011-01 em INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. Como diligência, determina-se o seguinte: 

- expeça-se a recomendação referida no despacho de fl. 84. 
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. COMUNIQUE-SE a instauração à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 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 de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

 
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA 

 
PORTARIA Nº 73, DE 28 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 1.23.000.001724/2012-62, autuado para acompanhar 
especificamente as notícias de possíveis irregularidades no Convênio nº 749857 celebrado entre a prefeitura municipal de Mocajuba e o Ministério 
das Cidades, no valor de R$ 487.500,00, visando a drenagem e pavimentação de vias urbanas, incluindo calçadões, arborização e iluminação para 
pedestres. . 

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 no 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 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, 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 (verso da fl. 35). 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
 

PORTARIA Nº 76, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.001915/2012-24 instaurado a partir do 
encaminhamento de e-mail noticiando possíveis irregularidades na emissão da Licença Ambiental e do Certificado Ambiental Rural - CAR, 
cometidos, em tese, pela SEMA/PA e pelo DNPM em nome da empresa SOBERANA MINERAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA;  

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

da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

Como providências iniciais determino: 
a) Sejam solicitados esclarecimentos à SEMA e ao DNPM, em especial que encaminhem o processo de licenciamento ambiental 

da empresa em epígrafe; 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 77, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 
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Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.001919/2012-11 instaurado a partir do 
encaminhamento do Ofício nº 296/2012-MP/PJM, de 25.10.2012, oriundo do Ministério Público Estadual, Comarca de Maracanã, da lavra do Dr. 
Jorge Delano da Silva, Promotor de Justiça, de cópia do Ofício nº 059/2012, oriundo do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Pará), o qual relata o atraso no pagamento dos salários dos profissionais da educação municipal pela Prefeitura Municipal de Maracanã, 
bem como violação de outras garantias legais da categoria, tendo sido instaurado Procedimento Administrativo Preliminar, tombado sob o número 
02/2012-MP/PJM ;  

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Sejam solicitados esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Maracanã/PA, encaminhando a documentação que entender 

pertinente. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 78, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000163/2013-65, instaurado a partir de 
representação denunciando irregularidades na expedição de títulos eleitorais no município de São João de Pirabas; 

Considerando o teor das informações que relatam possível ato de improbidade no âmbito da 63ª Zona Eleitoral; 
Considerando que os fatos em apuração podem resultar em atos de improbidade administrativa; 
Considerando a necessidade de devida apuração com a busca de elementos que possam formar o convencimento deste membro;  
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se, inicialmente:  
- Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º 

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/PA solicitando informações sobre a apuração das denúncias, efetuadas segundo o 

protocolo 8.201/2012.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 79, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000191/2013-82, instaurado a partir de 
relatório de fiscalização da 36ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, realizado no município de São João da Ponta.  

Considerando o teor do Relatório de Fiscalização nº 36013 que apresenta informações sobre a execução incorreta do Programa 
Qualidade na Escola, apoio ao desenvolvimento da educação básica. 

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se ao Município de São João da Ponta para prestar esclarecimentos. 
b) Oficie-se ao TCM para informar sobre a prestação de contas do ente municipal nos exercícios 2011 e 2012.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
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PORTARIA Nº 80, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000177/2011-89, instaurado a partir do 
recebimento de cópias do processo 0032127-14.2010.4.01.3900, da 8ª vara federal da subseção judiciária do Estado do Pará;  

Considerando o teor do ofício nº 0030/2013-JEF que informa a renitência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em 
cumprir ordem judicial; 

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se ao Chefe da Agência de Atendimento à Demandas Judicias do INSS (fl.100) para que preste informações sobre o 

fato.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 81, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000175/2011-90, instaurado a partir do 
recebimento de cópias do processo 0000659-32.2010.4.01.3900, da 8ª vara federal da subseção judiciária do Estado do Pará;  

Considerando o teor do ofício nº 0030/2013-JEF que informa a renitência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em 
cumprir ordem judicial; 

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se ao Chefe da Agência de Atendimento à Demandas Judicias do INSS (fl.64) para que preste informações sobre o fato.  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 82 , DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.001867/2012-74 instaurado a partir de 
Representação do Conselho Regional de Economia/PA, representado por seu presidente, ANTÔNIO XIMENES BARROS, economista, noticiando a 
prática de atos de improbidade administrativa c/c com pedido de ressarcimento de recursos públicos, praticados pelos ex-presidentes SÉRGIO 
ROBERTO BACURY DE LIRA, CPF 077.135.922-53 e EDSON BENEDITO ROFFÉ BORGES;  

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Sejam solicitados esclarecimentos aos representados; 
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b) Seja oficiado ao Conselho de Economia para que informe se o Sr. Edson benedito Roffé Borges exerceu outro cargo na gestão 
do Conselho que não o de Presidente (ou até de Presidente excepcionalmente) no período subsequente a 2006, conforme informado a fl. 06, 
notadamente no sentido de esclarecer quando foi o último desligamento de vínculo desse representado com aquela Autarquia Federal. 

 
DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 83, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000189/2013-11, instaurado a partir de 
relatório de fiscalização da 36ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, realizado no município de São João da Ponta.  

Considerando o teor do Relatório de Fiscalização nº 36013 que apresenta informações sobre a distribuição irregular de materiais 
e livros didáticos para o ensino fundamental; 

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se ao Prefeito de São João da Ponta para prestar esclarecimentos. 
b) Oficie-se ao FNDE para informar se a distribuição de livros do Programa Nacional do Livro Didático no município de São da 

Ponta/PA foi regular e se houve a respectiva prestação de contas (ano de 2012).  
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 84, DE 5 DE MARÇO 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, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerando o envio, pela CGU, de relatório de fiscalização relativo ao Município de São João da Ponta, tendo por objeto, mais 
especificamente, o item 3.4.1 do referido relatório, relativo à execução do convênio 267/2011 (SIAFI 670580), celebrado entre a FUNASA e o 
referido Município, que tem por objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário, no qual já houve liberação de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) da FUNASA ao Município. 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 
avaliar as irregularidades  apontadas; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto apurar supostas irregularidades na utilização de 
verbas do referido convênio, no Município de São João da Ponta. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Aguarde-se as respostas dos ofícios expedidos à FUNASA, CGU e Prefeitura Municipal de São João da Ponta. 
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. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
 

PORTARIA Nº 90, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 
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Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.001521/2012-76 instaurado a partir de 
informação  prestada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, acerca do protocolo em 18/05/2012 sob o nº 14597/2012, naquela 
Secretaria, do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, do Parcelamento do Solo e Loteamento - 
Alphaville III, a ser localizado na ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, município de Belém, Estado do Pará, de interesse da empresa MR2 
Participações Ltda;  

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

da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se à Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA para que informe o estágio atual do processo de licenciamento do 

empreendimento;  
b) Encaminhe-se ao Setor Pericial desta PR/PA para análise do EIA/RIMA encaminhado em meio digital (armazenado à fl. 03 

dos autos). A esse respeito, ressalte-se que na eventualidade dos expertos da PR/PA encontrarem irregularidades na análise ora solicitada, o art. 19 da 
Res/CONAMA nº 237/97 pode afastar o prazo de 10 (dez) dias concedidos pela SEMA/PA à fl. 02. 

 
DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 

 
PORTARIA Nº 91, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.000145/2013-83 instaurado a partir de 
Representação proposta pelo Prefeito do Município de Cametá, Sr. IRACY DE FREITAS NUNES, em face de JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA 
VALENTE, ex-prefeito de Cametá em razão de o ex-prefeito ter realizado inúmeras movimentações bancárias em valores suspeitos na data de 
31.12.2012, através da agência 0783-8, conta corrente: 16022, Banco do Brasil: FUNDEB, sendo que dentre essas transferências requerer atenção a 
de nº 553074000042526 no valor de R$2.097.848,00 em favor da empresa N. S. F. Dist. De, vista que não constam nos registros municipais nenhum 
procedimento licitatório em que figure a referida, ou qualquer documento comprobatório de qualquer ordem;  

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

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

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

Como providências iniciais determino: 
a) Sejam solicitados esclarecimentos ao representado; 
b) Seja solicitado ao TCU a inclusão no seu cronograma da análise da representação acerca das contas do FUNDEB de 

Cametá/PA no exercício de 2012, remetendo cópia integral àquela Corte de Contas. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PORTARIA Nº 92, DE 28 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 no art. 4º, parágrafos 1º e 4º da 
Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do 
CSMPF), e 

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.23.000.001823/2012-44, instaurado a partir do 
encaminhamento do Ofício nº 351/12-MP/PJSDC, de 10.10.2012, da Promotoria de Justiça de São Domingos do Capim, informando sobre possíveis 
irregularidades no contrato de adesão para fornecimento de carteiras escolares pela empresa denominada AGUIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA, no valor global de R$135.000,00, visto que no dia 11.09.2012, foi publicado no Diário Oficial retificação do contrato de adesão, 
majorando o valor do contrato de fornecimento de carteiras escolares para R$877.500,00 a serem pagos através de verbas repassadas pelo Ministério 
da Educação para manutenção de escolas .   

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

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

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 
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Como providências iniciais determino: 
a) Oficie-se à Prefeitura de São Domingos do Capim/PA para que preste esclarecimentos sobre os fatos narrados, em especial: 
1 - cópia do Processo licitatório e contrato dele resultante;  
2 - informe a origem das verbas a serem utilizadas para adimplemento do objeto firmado, encaminhando a documentação 

pertinente; 
3 – Apresente as notas fiscais das carteiras escolares já entregues até a presente data, informando e comprovando os locais em 

que foram entregues. 
b) Oficie-se à empresa para que apresente esclarecimentos com a documentação que entender pertinente. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
 

DESPACHO DE 4 DE MARÇO DE 2013 
 

REF.: PEÇAS DE INFORMAÇÃO N° 1.24.000.000114/2013-95 
 
Cuida-se de Peças de Informação, instauradas no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação formulada 

pela idosa Maria de Fátima Fernandes Pimenta, relatando a ocorrência de eventual equívoco cometido pela Caixa Econômica Federal (CEF), ao 
cadastrá-la com o mesmo número de PIS de terceira pessoa, o que a impediu de levantar o FGTS no momento oportuno e, o mais grave, de se 
aposentar, em razão da exclusão, do banco de dados da instituição, dos vínculos empregatícios anteriormente firmados. 

De início, oficie-se a Superintendência da CEF na Paraíba, anexando cópia da documentação juntada pela representante, para que 
a instituição bancária forneça esclarecimentos detalhados sobre o ocorrido. 

Por fim, em razão do prazo decorrido desde a instauração do presente feito, e com lastro no art. 4º, parágrafos 1º e 2º da 
Resolução N°. 87/2006 do CSMPF, determino a conversão destas Peças de Informação em Procedimento Administrativo. 

Ao Núcleo de Acompanhamento em Matéria Cível da Coordenadoria Jurídica desta unidade (NAMC/COORJU) para as devidas 
providências. 

Cumpra-se. 
 

WERTON MAGALHÃES COSTA 
Procurador da República - Em substituição ao 1º Ofício 

 
DESPACHO DE 4 DE MARÇO DE 2013 

 
REF.: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 1.24.000.001690/2010-15 

 
CONSIDERANDO que os presentes autos foram convertidos em ICP em 29/02/2012 (fls. 195); CONSIDERANDO a 

necessidade do prosseguimento das investigações sobre as inúmeras irregularidades fiscais e ambientais nas concessões de licenças para extração de 
areia nas margens e região de entorno do Rio Paraíba, prejudicando a população ribeirinha; CONSIDERANDO o teor da certidão acostada à fl. 276, 
apontando inexistir despacho determinando a redistribuição do feito a este 2º Ofício (matéria ambiental); CONSIDERANDO que o Titular do 1º 
Ofício, ciente de que os autos tratam de questão ambiental, solicitou que a tramitação continuasse direcionada ao seu gabinete, pois os danos 
investigados interferem no modo de vida das comunidades localizadas nas margens e entorno do Rio Paraíba, matéria atinente à 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF; CONSIDERANDO a ausência de resposta da SUDEMA ao ofício N°. 4120/2012/MPF/PR/PR-PB/DVMF (fl. 275), 
após a expiração do prazo estabelecido para tanto; DETERMINO:  

a) que o feito em epígrafe continue a tramitar perante o 1º Ofício, sem necessidade, portanto, de redistribuição a este 2º Ofício; 
b) a reiteração do ofício de fl. 275, dirigido à SUDEMA; 
c) a prorrogação do prazo para conclusão deste apuratório, a teor do que dispõe o art. 9º, caput, da Resolução n.º 23/2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 
Ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Cumpra-se. 
 

WERTON MAGALHÃES COSTA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

 
PORTARIA N° 5, DE 4 DE MARÇO DE 2013 

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

institucionais, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei Complementar nº 75 de 1993, e; 
CONSIDERANDO as peças de informação autuadas a partir de Termo de Declarações de MIGUEL GONÇALVES COSTA (f. 

06), no qual o declarante noticia, em síntese, suposto direcionamento e sobrepreço no processo licitatório de aquisição de materiais para a construção 
de unidade habitacional, vinculada ao Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV; 
bem como que a EMATER teria repassado informação errada no sentido de que o financiamento abrangeria tanto os materiais, quanto a mão de obra, 
não havendo mais nada a ser pago e que estaria sendo cobrado R$ 11.000,00 (onze mil reais) relativos à mão de obra; 
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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 nos termos do caput do artigo 127 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 e 1º do Estatuto do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75 de 
1993 – LC 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social (arts. 129, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem legitimidade para a proposição da ação civil pública para a responsabilização 
por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, bem como para instaurar inquérito civil (arts. 1º, 5º e 8º da Lei da 
Ação Civil Pública – nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a 
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (art. 5º, I, “h” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do patrimônio público e social (art. 5º, III, 
“b” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União 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 (art. 5º, V, “b” da 
LC 75/93); 

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

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à 
probidade administrativa (art. 6º, XIV, “f” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções 
institucionais, instaurar inquérito civil (art. 6º, XIV, “f” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO 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 (art. 37, caput, da CRFB/88); 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar possíveis irregularidades, como o direcionamento e sobrepreço no 
processo licitatório de aquisição de materiais para a construção de unidade habitacional, vinculada ao Programa Nacional de Habitação Rural – 
PNHR no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV no triênio 2011-2013 em Guaíra/PR. 

Para isso, DETERMINA-SE: 
I – a autuação e registro da presente portaria e das peças de informação nº 1.25.012.000009/2013-80 que a acompanham; 
II – que seja oficiada ao Presidente da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, solicitando que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias: 
II.1) como se dá a aquisição dos materiais para a construção de unidade habitacional, vinculada ao Programa Nacional de 

Habitação Rural – PNHR no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV; 
II.2) qual o procedimento que foi adotado para a escolha do estabelecimento empresarial fornecedor dos materiais de construção 

no Município de Guaíra/PR nos últimos três anos e, caso tenha havido processo licitatório, que encaminhe cópia integral do procedimento; 
II.3) se os recursos recebidos da Caixa Econômica Federal destinam-se apenas a arcar com a aquisição dos materiais de 

construção ou também com a mão de obra; 
III – a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR do Ministério Público Federal a instauração do presente 

Inquérito Civil Público - ICP, conforme disposição do art. 6º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF; 
IV – a afixação da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 10 (dez) dias; 
V – a remessa de cópia para a publicação na imprensa oficial. 
 

JULIANO BAGGIO GASPERIN 
 

PORTARIA N° 6, DE 1° DE  MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.000964/2012-25 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prestação de contas municipais relativas a convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos, firmados com o 

Governo Federal, vencidas até o término do mandato   2009/2012. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Sidnei Dezoti – Prefeito Municipal de Guaraci/PR 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
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PORTARIA N° 7, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e, 
Considerando o contido nestes autos de Peças de Informação n° 1.25.006.000610/2012-71 de pedido de providência formulado 

pelo Sr. Odarli Canezin, em razão da noticia publicada no site Consultor Jurídico, texto publicado em 16/06/2012, da condenação do leiloeiro 
Fernando Martins Serrano nos autos de ação penal n° 2003.70.03.009789-0 por falsificação de documentos, contudo, havendo indícios de que o 
mesmo continua realizando leilões judiciais onde a União/INSS/Fazenda Nacional são credores e junto às Varas da Justiça do Trabalho na área de 
atribuições desta Procuradoria da República, bem como havendo necessidade de implementações de diligências visando a apuração dos fatos. 

Considerando que ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL compete a defesa do patrimônio público e de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos da União quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da publicidade, assim como de promover 
as ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais. 

Considerando o disposto na Resolução n° 23, do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução n° 87/2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e havendo necessidade de implementação de diligencias para obtenção de provas visando a apuração dos 
fatos informados, determino a conversão dos presentes autos de Peças de Informação (n° 1.25.006.000610/2012-71) em INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, tomando-se, de imediato, as seguintes providencias: 

1) reclassifique-se os presentes autos para a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal — 
Constitucional e Infraconstitucional; 

2) afixe-se uma cópia da presente Portaria no lugar de costume desta Procuradoria da República, pelo prazo de 30 (trinta) dias; 
3) oficie-se a Junta Comercial do Paraná solicitando informações se o leiloeiro Fernando Martins Serrano encontra-se 

habilitado/matriculado junto a JUCEPAR para exercer a função de leiloeiro; 
4) após os registros de praxe, comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, juntamente 

com cópia da presente Portaria, nos termos do disposto no artigo 6°, Resolução nº 87/2006 do CSMPF, bem como para publicação nos termos do 
artigo 5°, inciso VI da Resolução n° 106/2010 do CSMPF. 

Após, voltem-me os autos. 
 

NATALÍCIO CLARO DA SILVA 
 

PORTARIA Nº 7, DE 1º DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.001323/2012-98 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prestação de contas municipais relativas a convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos, firmados com o 

Governo Federal, vencidas até o término do mandato   2009/2012. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Luiz Henrique Pereira Cursino– Prefeito Municipal de Congonhinhas/PR 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA Nº 8, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 

Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, 
alínea “b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF n.º 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 
106, de 6 de abril de 2010, e na Resolução CNMP n.º 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser guiado pelos princípios constitucionais da universalidade, 
equidade e integralidade, referentes às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 18, de 25 de julho de 2012, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do 
Ministério da Saúde (MS), que incorporou o medicamento Trastuzumabe na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS; 

CONSIDERANDO o teor do procedimento administrativo nº MPPR-0095.12.000203-5, referente à paciente Sra. EUGÊNIA 
TEREZINHA DOS SANTOS, informando a necessidade de tratamento, durante o prazo de 1 (um) ano, pelo uso do medicamento Trastuzumab, 
conforme prescrição médica, sem disponibilização pela rede pública de saúde; 

CONSIDERANDO que tais fatos caracterizam violação aos bens, direitos, interesses e patrimônios aos quais incumbe a defesa 
pelo Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar o presente inquérito civil público, para tanto determinando, em caráter urgente: 
a) Autue-se a presente sob o nome “Inquérito Civil Público”; b) Vincule-se à E. PFDC, tema: saúde; c) Cadastre-se sob o 

assunto: “omissão no fornecimento do medicamento Trastuzumabe aos usuários do SUS”; d) Interessados: EUGÊNIA TEREZINHA DOS 
SANTOS, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Marilena/PR; e) determino:  
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1) oficie-se à SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS do Ministério da Saúde, para que 
em 5 (cinco) dias, informe se a regulamentação determinada nas Portarias nºs 18 e 19/2012 daquela secretaria já foi expedida, de modo que o 
medicamento  Trastuzumabe já se encontre efetivamente disponível para uso pelos pacientes do SUS; 

b) oficie-se ao Instituto de Oncologia e Hematologia de Maringá (Hospital do Câncer de Maringá/PR), para que em 5 (cinco) 
dias: I) informe se o medicamento Trastuzumabe (nome comercial Herceptin) passou a ser fornecido aos usuários do SUS para tratamento do câncer 
de mama em estágio inicial e avançado; e II) informe se a paciente EUGÊNIA TEREZINHA DOS SANTOS (CPF nº 055.428.519-32, RG 6225355-
0/SSP/PR) realizou exame molecular (FISH ou CISH ou outro) para confirmação do status HER 2 (possuir tumor do subtipo molecular HER 2) em 
tumores com expressão imunohistoquímica com resultado de 2 a 3 cruzes (índice de amplificação do HER 2 - +/++/+++), devendo caso afirmativo 
informar o resultado do exame e fornecer cópia integral do laudo do exame e demais documentos que o acompanham. 

c) oficie-se à Dra. ADRIANA D. VALADARES, CRM/PR 10.167, médica oncologista do Instituto de Oncologia e Hematologia 
de Maringá (Hospital do Câncer de Maringá/PR), para que informe, em 5 (cinco) dias, se a paciente EUGÊNIA TEREZINHA DOS SANTOS (CPF 
nº 055.428.519-32, RG 6225355-0/SSP/PR) realizou exame molecular (FISH ou CISH ou outro) para confirmação do status HER 2 (possuir tumor 
do subtipo molecular HER 2) em tumores com expressão imunohistoquímica com resultado de 2 a 3 cruzes (índice de amplificação do HER 2 - 
+/++/+++), devendo caso afirmativo informar o resultado do exame e fornecer cópia integral do laudo do exame e demais documentos que o 
acompanham. 

Os ofícios deverão ser imediatamente encaminhados por fax ou meio eletrônico dada a urgência. 
f) designo para secretariar o presente a Secretária de Tutela deste Gabinete, FERNANDA BERSANETTI BARBIERI, bem como 

o servidor que eventualmente venha a substituí-la em seus afastamentos legais; g) Comunique-se à E. PFDC acerca da instauração do presente, 
devendo-se informar o número, assunto e interessados; h) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer cumprir o presente; i) 
Afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo de 10 dias; e j) Com a resposta, conclusos. 

 
RAPHAEL OTAVIO BUENO SANTOS 

 
PORTARIA Nº 8, DE 1º DE  MARÇO  DE 2013 

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

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.00975/2012-13 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no 
art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prestação de contas municipais relativas a convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos, firmados com o 

Governo Federal, vencidas até o término do mandato   2009/2012. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Roberto Dias Siena – Prefeito Municipal de Tamarana/PR 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA Nº 11, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39,  da 

LC nº 75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a 
conversão da presente Peça de Informação de nº 1.25.002.001454/2010-33 em  

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 
para apurar possíveis irregularidades na execução de programa habitacional no Assentamento Celso Furtado, envolvendo o 

INCRA e a COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRÁRIA DO CENTRO OESTE 
DO PARANÁ - CREHNOR LARANJEIRAS. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por meio 
eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º, da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) 
ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Outrossim, considerando o julgamento, pelo TRF 4, em sede liminar, de Agravo de Instrumento interposto pelo parquet contra 
decisão proferida na Ação Civil Pública n.º 5004322-40.2012.404.7006, proposta com base nos presentes autos, determino a juntada de cópia da 
decisão proferida. 

Após, retornem os autos conclusos, para análise. 
 

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 
Procuradora da República 

 
PORTARIA N° 13, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

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

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
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Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.000971/2012-27 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prestação de contas municipais relativas a convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos, firmados com o 

Governo Federal, vencidas até o término do mandato   2009/2012. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Edimar Aparecido Pereira dos Santos – Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão/PR 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA N° 14, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.000970/2012-82 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prestação de contas municipais relativas a convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos, firmados com o 

Governo Federal, vencidas até o término do mandato   2009/2012. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Dalvo Lúcio Moreira – Prefeito Municipal de Rancho Alegre/PR 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA N° 15, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.000973/2012-16 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prestação de contas municipais relativas a convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos, firmados com o 

Governo Federal, vencidas até o término do mandato   2009/2012. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Carlos Sutil – Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra/PR 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA N° 16, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.000886/2012-69 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Investigação da regular aplicação de verbas federais concedidas à entidade Associação dos Amigos da Educação e Cultura do 

Norte do Paraná, promotora do Festival Internacional de Londrina (FILO), por meio de convênios firmados com o Ministério do Turismo e com a 
Funarte 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do 
Paraná 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
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LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 

 
PORTARIA N° 17, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da Constituição 

da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o Procedimento 
Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.001005/2012-27 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da 
Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Investigação sobre as irregularidades noticiadas nos itens 1.1.1 e 1.2.5 do Relatório nº. 779/2006 da Controladoria Geral da 

União 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS: Prefeitura Municipal de Prado Ferreira 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Controladoria Geral da União 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA N° 18, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.001183/2012-58 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a prática de atos de improbidade administrativa, ante a  notícia da prática do delito previsto no artigo 312 do Código Penal 

investigado nos autos de inquérito policial nº 5002214-53.2012.404.7001 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
Sigilo preservado, diante da tramitação de inquérito policial em segredo de justiça. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA N° 19, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 
Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.001317/2012-31 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  

Suposta irregularidade de clínica particular que seria mantida com dinheiro do SUS nas dependências da Associação da Santa 
Casa de Ibiporã 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:   Associação da Santa Casa de Ibiporã 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Anônimo 

Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA Nº 19, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39,  da 

LC nº 75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a 
conversão da presente Peça de Informação de nº 1.25.002.000791/2012-75 em  

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 
para apurar denúncia de fornecimento de água de baixa qualidade aos funcionários dos Correios em Cascavel. 
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Proceda-se ao registro e autuação da presente. Comunique-se à Procuradoria Federal do Direitos do Cidadão do Ministério 
Público Federal, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º, da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se 
o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 
GABRIEL SILVEIRA DE QUEIRÓS CAMPOS 

 
PORTARIA N° 20, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

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

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.000859/2012-96 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Possíveis atos de improbidade administrativa, consistentes na malversação de verbas federais concedidas às entidades Instituto 

Internacional de Comunicação e Cultura (ORIGEM) e Londrina Convention & Visitors Bureau (LCVB), por meio de convênios firmados com os 
Ministérios do Turismo e da Ciência e Tecnologia 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS: Instituto Internacional de Comunicação e Cultura (ORIGEM) 
e Londrina Convention & Visitors Bureau (LCVB) 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA N° 21, DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o 
Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.25.005.001201/2012-00 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido 
no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Apura a notícia de provável superfaturamento na compra de geladeiras adquiridas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, por meio do pregão 046/2011. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:  
A apurar. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Paulo Roberto Angélico 
Determina 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 do arts. 4º, IV, 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.  
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
 

PORTARIA Nº 36, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais os do patrimônio público e social, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal, 
bem como do art. 5º, III, “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando a necessidade de apurar possível irregularidade na contratação da empresa Banco de Serviços, Eventos e 
Promoções (BANSERVIS S/C LTDA) pela Delegacia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no Estado do Paraná (DEINPI-PR), no ano de 
2001, com indícios de dano ao erário; 

Considerando o decurso do prazo de mais de trinta dias desde a instauração dos autos de peças de informação nº 
1.30.001.003919/2012-01, bem como a imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências naquela investigação, e a impossibilidade de 
proceder ao imediato arquivamento daqueles autos, ou à propositura de ação civil pública; 

Resolve o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, no exercício das 
atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, converter as peças de informação nº 1.30.001.003919/2012-01 em 
inquérito civil público. 

Para isso, determino a Secretaria a autuação e o registro desta portaria no âmbito desta Procuradoria da República no Estado do 
Paraná, fazendo-se as anotações necessárias. 

Determino, ainda, a comunicação da instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins 
de publicação. 

Determino, por fim, o prosseguimento das diligências já em curso. 
 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
Procurador da República 
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PORTARIA Nº 41, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais 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 a eventual  ocorrência de irregularidades - que podem configurar a prática de atos de 
improbidade administrativa - , envolvendo os médicos ligados ao Programa Saúde da Família, os quais estariam realizando jornadas de trabalho 
descomunais, indo além das 44 (quarenta e quatro) horas semanais previstas na CLT. Envolvendo também prefeitos que deixaram de atualizar os 
cadastros dos médicos de seus respectivos municípios no Ministério da Saúde, objetivando o repasse de verbas públicas. 

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. 

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 a Secretaria que proceda às seguintes medidas:  
I – autuação e registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – comunicação da instauração à d. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – prosseguimento das diligências já em curso. 
 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 45, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais a moralidade administrativa e o patrimônio público, 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 a eventual  ocorrência de irregularidades - que podem configurar a prática de atos de 
improbidade administrativa -, envolvendo o servidor da Receita Federal Marco Aurélio Jacob Bretas, sobre o qual pairam suspeitas a respeito do 
exercício de advocacia nas dependências e em seu horário de trabalho, com verbas oriundas da União portanto, noticiadas no Procedimento 
Administrativo MPF PR/PR nº 1.25.000.000549/2012-11. 

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. 

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 a Secretaria que proceda às seguintes medidas:  
I – autuação e registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – comunicação da instauração à d. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – prosseguimento das diligências já em curso. 
 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 46, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais 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 a eventual  ocorrência de irregularidades - que podem configurar a prática de atos de 
improbidade administrativa -, envolvendo o convênio nº 1373/2006, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA – e o Município de 
Rio Branco do Sul/PR, com verbas oriundas da União, noticiadas no Procedimento Administrativo MPF PR/PR nº 1.04.004.000404/2009-13. 

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. 

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 a Secretaria que proceda às seguintes medidas:  

I – autuação e registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 

II – comunicação da instauração à d. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 

III – prosseguimento das diligências já em curso. 
 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
Procurador da República 
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PORTARIA Nº 47, DE 4 DE MARÇO DE 2013 

 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais a moralidade administrativa, nos termos do art. 129, incisos II e III da Constituição da 
República Federativa do Brasil, bem como do art. 5º, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 75, de vinte de maio de 1993; 

Considerando a necessidade de se investigar a eventual  ocorrência de irregularidades – e podem configurar a prática de atos de 
improbidade administrativa – envolvendo o possível acúmulo de cargos públicos por parte de um vereador da cidade de Campo Magro, Estado do 
Paraná, que também é policial rodoviário federal, bem como o possível pagamento de remunerações indevidas ao citado vereador; 

Considerando que o curso das investigações presentes mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 
180 dias, conforme determina a nova redação do art. 4º, § 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolvo converter em inquérito civil público o procedimento administrativo MPF PR/PR (5ª CCR) em epígrafe. 
Para isso, determino à Secretaria que proceda às seguintes medidas: 
I – autuação e registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – comunicação da instauração à d. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – prosseguimento das diligências já em curso. 
 

JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 49, DE 4 DE MARÇO DE 2013 

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

e legais, previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 5º, III, “b”, 6º., VII, “b”, XIV, “f”, e 7º., I, da Lei Complementar nº 75/93;  
CONSIDERANDO: 
a) que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social (LC nº 75/93, art. 6°, VII, “b”), 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” (LC nº 75/93, art. 6°, XIV, “f”), zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública 
quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde (LC n.º 75/93, art. 5°, V, “a”); 

b) as informações contidas no procedimento administrativo nº 1.25.009.000230/2012-14, que noticiam a ocorrência de supostos 
desvios de conduta por parte de médicos prestadores de serviços no Hospital Nossa Senhora Aparecida, neste Município; 

c) a necessidade de se obter informações pendentes sobre os fatos apontados, uma vez que o referido procedimento preparatório 
ainda não se encontra instruído com dados insuficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudicial cabíveis 
(propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), sendo necessária a realização de novas diligências para melhor análise dos fatos 
que podem pôr em risco à saúde pública; 

Resolve converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto os fatos 
referidos.  

Determina-se: 
a) o registro e autuação desta Portaria; 
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º. da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF), para ciência, bem como para solicitar que tome as providências necessárias à publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal 
do Ministério Público Federal (artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF); 

c) após, voltem-me conclusos. 
 

ROBSON MARTINS 
 

PORTARIA Nº 50, DE 4 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 5º, III, “b”, 6º., VII, “b”, XIV, “f”, e 7º., I, da Lei Complementar nº 75/93;  
CONSIDERANDO: 
a) que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social (LC nº 75/93, art. 6°, VII, “b”), 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” 
(LC nº 75/93, art. 6°, XIV, “f”); 

b) as informações contidas no procedimento administrativo nº 1.25.009.000810/2012-83, instaurado com escopo de apurar o 
descumprimento de preceitos contidos no artigo 117 da Lei n.º 8.112/90 (nepotismo), envolvendo servidores do Instituto Federal do Paraná – IFPR, 
lotados no Município de Umuarama/PR; 

c) a necessidade de se obter informações pendentes sobre os fatos apontados, uma vez que o referido procedimento preparatório 
ainda não se encontra instruído com dados insuficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis 
(propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), sendo necessária a realização de novas diligências para melhor análise dos 
fatos; 

Resolve converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto os fatos 
referidos.  

Determina-se: 
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a) o registro e autuação da presente Portaria com os autos do procedimento administrativo preparatório findo, mantendo-se a 
numeração deste e, registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil; 

b) a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º. da 
Resolução nº 87/2006, do CSMPF), para ciência, bem como para solicitar que tome as providências necessárias à publicação da presente Portaria no 
Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal (artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF); 

c) após, voltem-me conclusos. 
 

ROBSON MARTINS 
 

PORTARIA Nº 51, DE 4 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 5º, III, “b”, 6º., VII, “b”, XIV, “f”, e 7º., I, da Lei Complementar nº 75/93;  
CONSIDERANDO: 
a) que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social (LC nº 75/93, art. 6°, VII, “b”), 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” (LC nº 75/93, art. 6°, XIV, “f”), zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública 
quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde (LC n.º 75/93, art. 5°, V, “a”); 

b) as informações contidas na Peça de Informação nº 1.04.004.000252/2011-65, que noticiam a ocorrência de irregularidades  
identificadas no Convênio SICONV n.º 709506/2009, firmado pelo Município de Nova Olímpia/PR com o Ministério da Saúde, tendo por objeto a 
aquisição de medicamentos, com vigência de 31.12.2009 a 26.5.2011; 

c) a necessidade de se obter informações pendentes sobre os fatos apontados, uma vez que o referido procedimento preparatório 
ainda não se encontra instruído com dados insuficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis 
(propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), sendo necessária a realização de novas diligências para melhor análise acerca 
das irregularidades no Convênio SICONV n.º 709506/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/PR e o Ministério da saúde.  

Resolve converter a presente peça de informação em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto os fatos referidos.  
Determina-se: 
a) o registro e autuação desta Portaria; 
b) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º. da 

Resolução nº 87/2006, do CSMPF), para ciência, bem como para solicitar que tome as providências necessárias à publicação da presente Portaria no 
Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal (artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF); 

c) após, voltem-me conclusos. 
 

ROBSON MARTINS 
 

PORTARIA Nº 52, DE 4 DE MARÇO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 5º, III, “d”, 6º., VII, “b”, XIV, “g”, e 7º., I, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO: 

a) que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social (LC nº 75/93, art. 6°, VII, “b”), 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 ao meio ambiente; 

b) que a Lei Complementar 75/93 em seu artigo 5°, III, d dispõe ser função institucional do Ministério Público da União a defesa 
do meio ambiente; 

c) as informações contidas no procedimento administrativo nº 1.25.009.000267/2012-34, que noticiam a ameaça ao patrimônio 
público e degradação ambiental na Área de Preservação Permanente do Rio Paraná, localizada na Vila Yara, Município de Altônia/PR; 

d) a complexidade e a necessidade de se obter informações pendentes sobre os fatos apontados, uma vez que o referido 
procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados insuficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais 
ou extrajudicial cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), sendo necessário o acompanhamento da regularização 
da área objeto deste procedimento, noticiada pela prefeitura de Altônia/PR (f. 40 e anexos). 

Resolve converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto os fatos 
referidos.  

Determina-se: 

a) o registro e autuação da presente Portaria com os autos do procedimento administrativo preparatório findo, mantendo-se a 
numeração deste e, registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil; 

b) a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º. da 
Resolução nº 87/2006, do CSMPF), para ciência, bem como para solicitar que tome as providências necessárias à publicação da presente Portaria no 
Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal (artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF); 

c) após, voltem-me conclusos. 
 

ROBSON MARTINS 
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PORTARIA Nº 53, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

previstas no art. 129, III, da Constituição da República, arts. 6º, VII, “b”, XIV, “f”; e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, considerando: 
1. ser função institucional do Ministério Público da União a defesa do patrimônio público e social (LC nº 75/93, art. 5º, III, “b”), 

bem como 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 (LC nº 75/93, art. 5°, V, “b”); 

2. as informações apuradas no procedimento administrativo nº 1.25.009.000803/2011-11, que apontam indícios de fraudes e 
irregularidades na realização dos procedimentos licitatórios do Programa Primeiros Passos no Município de Tapejara/PR; 

3. a necessidade de se obter mais informações sobre os fatos apontados, bem como o previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 
87/2006, do CSMPF; 

Resolve converter em Inquérito Civil Público o procedimento administrativo referido em epígrafe, tendo por objeto os mesmos 
fatos. 

Assim, determina-se: 
1. o registro e a autuação desta Portaria e demais documentos do processo administrativo convertido; 
2. a comunicação à PFDC - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º. da Resolução nº 

87/2006, do CSMPF), para ciência, bem como para solicitar que tome as providências necessárias à publicação da presente Portaria no Diário Oficial 
e no portal do Ministério Público Federal (art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF). 

 
LUÍS WANDERLEY GAZOTO 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 58, DE 6 DE MARÇO 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 investigar irregularidades em convênio firmado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a 
Universidade Paranaense (UNIPAR) para prestar curso de Mestrado em História. 

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. 

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 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
PORTARIA Nº 60, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 1.26.002.000065/2012-15 

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

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

Considerando a tramitação, nesta Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, do Procedimento Administrativo 
referido em epígrafe instaurado para acompanhar a adaptação das agências lotéricas e agências dos correios do Estado de Pernambuco, de modo a 
garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida; 

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 que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, nos termos 
do art. 231 da Constituição Federal; 

Considerando  o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela 
Resolução n.º 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

DETERMINA: 
1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.26.002.000065/2012-15 em Inquérito Civil Público para apuração dos fatos 

acima referidos, mantendo-se o número de autuação originário; 
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2) nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Tatiana Lucena Vieira de Lima, matrícula 21870, 
ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do 
CSMPF, para funcionar como Secretária em cujas ausências será substituída por qualquer servidor em exercício no 1º Ofício da Procuradoria da 
República em Caruaru/PE; 

4) alteração da CCR ao qual se encontra vinculado o presente apuratório para Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos; 
5) comunicação à PFDC 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); 
6) expedição de ofícios aos correios para informar a situação das agências no âmbito de atribuição desta PRM, bem assim ao 

CREA-PE, a fim de informar sobre o estado das lotéricas na área de atribuição desta PRM. 
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. 
 

ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
PORTARIA N° 2, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que este subscreve, com lastro nos arts.127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 
1) Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
2) Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
3) Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes ao Procedimento Administrativo nº 

1.30.017.000295/2012-92, DETERMINA: 
Art. 1º – Converta-se o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: “DIREITO 

DO CONSUMIDOR - Comercialização e armazenamento de gasolina C comum, etanol hidratado comum e óleo diesel B S-500 comum fora das 
especificações da ANP pelo Posto de Combustíveis Stilus da Primavera Ltda. Distribuidora: Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda. Município 
de Duque de Caxias. Processo ANP nº 48610.005725/2012-84 (AI nºs 379765, 348569 e 380623). ” 

Art. 2º – Comunique-se à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
 

ANA CLÁUDIA DE SALES ALENCAR 
 

PORTARIA Nº 3, DE 7 DE MARÇO DE 2013 
 

Etiqueta PRM-AGR-RJ-0000O897/2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra‑assinado, com base nas suas atribuições 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do procedimento administrativo 1.30.014.000201/2012-13, para apuração de 
possíveis danos ambientais relacionados ao empreendimento imobiliário de responsabilidade de ENSEADA PORTOFINO SPE LTDA na localidade 
denominada Itaoca, Município de Mangaratiba/RJ; 

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

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

Resolve o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o procedimento administrativo 
1.30.014.000201/2012-13, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – Área Temática: 4ª CCR, para “Apuração dos danos ambientais decorrentes de 
empreendimento imobiliário de responsabilidade de Enseada Portofino SPE Ltda na localidade de Itaoca, Município de Mangaratiba/RJ”. 

Considerando a informação de fls. 47, determino a expedição de ofício à SPU/RJ encaminhando cópia do mapa de fls. 35. 
Determino, ademais, que seja reiterado o ofício nº 39/2013 – PRM/ANGRA/RJ/RABS encaminhado ao INEA/Itaguaí. 
Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

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

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

PORTARIA Nº 8, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com lastro nos arts.127 caput e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 
Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a continuidade da investigação dos fatos , DETERMINA: 
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I – Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que terá a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO HISTÓRICO/CULTURAL. Apurar as medidas tomadas pelo Poder Público para a proteção da Estação de 

Austin, Nova Iguaçu, da extinta RFFSA.” 
II - Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
 

PORTARIA Nº 9, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com lastro nos arts.127 caput e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 
Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a continuidade da investigação dos fatos , DETERMINA: 
I – Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que terá a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO HISTÓRICO/CULTURAL. Apurar as medidas tomadas pelo Poder Público para a proteção da Estação de 

Ferroviária de Japeri, da extinta RFFSA.” 
II - Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
 

PORTARIA Nº 12, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 

Unidade: Procuradoria da República no Município de Volta Redonda. Peças de 
Informação n° 1.30.010.000064/2013-20 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República João Felipe Villa do Miu, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);  
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular 86/2012/PFDC/MPF, dando conta de que constatações referentes à execução 

irregular do Programa Bolsa Família, por parte do Município de Miguel Pereira;  
Resolve o Procurador da República que a presente subscreve, oficiante na Procuradoria da República no Município de Volta 

Redonda, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fundamento na Lei Complementar nº 75/93, para apurar a constatação de que, no 
âmbito das condicionalidades voltadas à educação no Programa Bolsa Família, no Município de Miguel Pereira, de um total de 33 (trinta e três) 
crianças cujas mães são beneficiárias do programa Bolsa Família, três delas não estariam matriculadas em escolas, conforme monitorado pelo 
“Projeto Presença”.  

Para isso, DETERMINA-SE: 
- seja arquivada cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 

pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 
- seja encaminhado, por meio eletrônico, comunicado ao respectivo órgão de revisão, informando a instauração do presente 

procedimento preparatório, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Cumpra-se. 
 

JOÃO FELIPE VILLA DO MIL 
 

PORTARIA Nº 13, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 

Unidade: Procuradoria da República no Município de Volta Redonda. Peças de 
Informação n° 1.30.010.000012/2013-53 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República João Felipe Villa do Miu, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e 

incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);  
CONSIDERANDO  o teor da representação enviada a este orgão ministerial, relatando possíveis irregularidades cometidas por 

servidores de agência da previdência social no município de Miguel Pereira/RJ, consistindo em morosidade na tramitação de processos, eventual 
descumprimento de horário e tratamento desrespeitoso dos servidores com idosos e cidadãos em geral.  

Resolve o Procurador da República que a presente subscreve, oficiante na Procuradoria da República no Município de Volta 
Redonda, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fundamento na Lei Complementar nº 75/93, para apurar as possíveis 
irregularidades descritas na representação do cidadão David Juvenal Pacheco com relação a agência da previdência social em Miguel Pereira/RJ. 

Para isso, DETERMINA-SE: 
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 - seja arquivada cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 
pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 

- seja encaminhado, por meio eletrônico, comunicado ao respectivo órgão de revisão, informando a instauração do presente 
procedimento preparatório, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

- seja expedido ofício à gerência local do INSS requisitando informações sobre a representação feita. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO FELIPE VILLA DO MIL 
 

PROMOÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 
 

Ref.: Inquérito Civil Público nº 144/2011. PR-RJ-00014590/2013. Procedimento 
Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.012.001132/2010-13 

 
Trata-se de Inquérito Civil Público  acerca de supostas irregularidades em relação à documentação exigida para a liberação dos 

pedidos de indenização do Seguro DPVAT, bem como recusa de pagamento da indenização para clientes que tenham atrasado o pagamento do 
seguro, incluindo a atuação da SUSEP a respeito do tema. 

Tendo em vista o esgotamento do prazo de duração deste feito, PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para a conclusão do 
presente Inquérito Civil Público, com fulcro no artigo 9º da Resolução nº 23/2007 do E. Conselho Nacional do Ministério Público, devendo ser 
comunicada a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Após o encaminhamento dos referidos ofícios, acautele-se o presente ICP na DITC por 120 dias. 
Com o retorno dos autos ao gabinete, oficie-se à SUSEP e à Líder, para manifestação acerca do efetivo cumprimento do TAC. 

Rio de Janeiro, 04 de março de 2013. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
PORTARIA N.º 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013 

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

constitucionais e legais, com fundamento no art. 127 e 129, ambos da Carta Magna, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/93 e da 
Resolução-CSMPF nº. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF nº. 106/2010, e 

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o procedimento administrativo 
autuado sob o nº. 1.28.000.001103/2012-01, apurando a adequação das farmácias dos hospitais públicos  aos ditames da Portaria nº 4.283, de 30 de 
dezembro de 2010, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, havendo necessidade de se prosseguir na 
instrução do feito, com realização de outras diligências para o perfeito deslinde da questão; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 
convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as seguintes providências: 1ª) encaminhem-se os autos à 
COORJU, para fins de registro e reautuação; 2ª) fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar 
o presente inquérito; 3ª) em face da ausência de resposta dos ofícios de fls.19, 30 e 40/42, reitere-se os referidos expedientes com as advertências de 
praxe. 

Por fim, publique-se a presente portaria no site da PR/RN, bem como no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, 
inciso I, da Resolução-CSMPF n.º 87/06, encaminhando-se, para tanto, cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal – 1ª CCR/MPF (ordem jurídica – matéria constitucional e infraconstitucional). 

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

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
 

PORTARIA Nº 3, DE 7 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, 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; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Administrativo  nº 1.28.100.000265/2012-95, instaurado com o escopo 

de apurar supostas irregularidades na execução de obras do Sistema Adutor Santa Cruz do Apodi/Mossoró. 
Convertam-se o Procedimento Administrativo  nº 1.28.100.000265/2012-95 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. 
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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. 

 
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 

 
PORTARIA Nº 3, DE 4 DE MARÇO DE 2013 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento no art. 127 e 129, ambos da Carta Magna, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/93 e da 
Resolução-CSMPF nº. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF nº. 106/2010, e 

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o procedimento administrativo 
autuado sob o nº. 1.28.000.000109/2013-33, a fim de reconhecer e executar sentença de prestação de alimentos prolatada na Alemanha contra 
JURGEN THIEL; 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, havendo necessidade de se prosseguir na 
instrução do feito, com realização de outras diligências para o perfeito deslinde da questão; 

Resolve INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 
convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as seguintes providências: 1ª) encaminhem-se os autos à 
COORJU, para fins de registro e reautuação; 2ª) fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar 
o presente inquérito. 

Por fim, publique-se a presente portaria no site da PR/RN, bem como no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, 
inciso I, da Resolução-CSMPF n.º 87/06, encaminhando-se, para tanto, cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal – 1ª CCR/MPF (ordem jurídica – matéria constitucional e infraconstitucional). 

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

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
 

PORTARIA Nº 26, DE 7 DE MARÇO DE 2013 
 

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 RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ para atuar, no período de 08 a 14/03/2013, 
junto à Vara da Justiça Federal de Caicó/RN.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

FÁBIO NESI VENZON 
 

PORTARIA Nº 27, DE 7 DE MARÇO DE 2013 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 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 FÁBIO NESI VENZON para atuar, no período de 08 a 14/03/2013, junto à Vara da 
Justiça Federal de Assú/RN.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ 
 

PORTARIA Nº 28, DE 7 DE MARÇO DE 2013 
 

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 RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES para atuar no IPL nº 159/2013, na 
semana de 4 a 8/03/2013, junto à Vara da Justiça Federal de Pau dos Ferros/RN.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

FÁBIO NESI VENZON 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
 

DESPACHO DE 4 DE MARÇO DE 2013 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 1.32.000.000058/2011-55 
 
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para investigar irregularidades constatadas no Relatório de Fiscalização 01594 

da Controladoria-Geral da União – Secretaria Federal de Controle Interno, quanto ao Município de Amajari/RR, relacionadas ao 31° Sorteio de 
Unidades Municipais, referindo-se ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) – Ministério da Educação. 

2. No entanto, conforme pesquisa realizada no Sistema único desta Procuradoria, constatou-se que o Inquérito Civil Público n° 
1.32.000.000360/2011-11 fora distribuído ao 2° Ofício Defesa do Patrimônio, documentos anexos. 

3. Desta forma, conclui-se que o referido Anexo I fora juntado equivocadamente a este Inquérito Civil Público, vez que os autos 
relacionados no mesmo dizem respeito a procedimento diverso, a saber apuração de irregularidades no Município de Normandia/RR. 

4. Considerando a necessidade de regularização formal imediata de todos os procedimentos desse Ofício, para que se adequem ao 
prazo de investigação previsto na resolução CSMPF nº 87/2006 e resolução CNMP nº 23/2007; 

5. Tendo em vista o caráter técnico e complexo das informações do inquérito civil público em epígrafe, que necessitam de exame 
acurado de seu estágio atual para determinação de seu prosseguimento; 

6. DETERMINO a prorrogação da tramitação desse Inquérito Civil Público por mais 1 (um) ano; 
7. DETERMINO, ainda, em cumprimento ao que dispõe o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, com a 

redação conferida pela Resolução CSMPF nº 87, de 06 de abril de 2010, a imediata comunicação da presente prorrogação à Egrégia 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em consonância com o Ofício-Circular nº 22/2012/PGR/5ªCCR/MPF, de 24 de outubro de 
2012, oriundo da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, da seguinte forma: 

5.1CADASTRA-SE o presente despacho no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
5.2SOLICITE-SE PUBLICAÇÃO e NOTIFIQUE-SE a E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão via “Sistema ÚNICO”; 
8. CERTIFIQUE-SE nos autos a realização do procedimento acima descrito no item 5 e subitens 5.1 e 5.2. 
9. PROVIDENCIA-SE registro da prorrogação no sistema ÚNICO. 
10. À Secretaria para que adote a seguinte providência: 
a) Junte-se aos autos a pesquisa realizada no Sistema Único, em anexo. 
11. Por todo o exposto, com o desiderato de esclarecer as lacunas existentes, bem como de aprofundar a investigação, determino 

à SETC: 
a)  reitere o pedido de f. 34; 
b) Proceda-se o desapensamento do Anexo I, de forma física registrando-se no único as referidas alterações, e, após, encaminhe o 

Anexo I, através de memorando, à Coordenadoria Jurídica para que proceda a redistribuição ao 2° Ofício Defesa do Patrimônio para juntada ao ICP 
n° 1.32.000.000360/2011-11, conforme itens 2 e 3 do presente.  

 
ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA Nº 32, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de coletar elementos probatórios no Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000606/2011-
47, instaurado com o escopo de acompanhar suposta invasão de Área de Preservação Permanente - APP localizada no município de Caracaraí-RR, 
Gleba Barauana, no intervalo existente entre a faixa frontal do Sítio São Francisco e a margem do Rio Branco, numa área aproximada de 500.000m² 
(quinhentos mil metros quadrados), orquestrada pela proprietária da Fazenda Rio Branco (antiga Fazenda Batuta); 

CONSIDERANDO que expirou o prazo para a tramitação do mencionado Procedimento Administrativo sem que fosse possível 
realizar-se promoção de arquivamento ou a propositura de ação civil pública, havendo a necessidade de continuidade das apurações, visando carrear 
aos autos mais elementos de convicção; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação ao disposto no artigo 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e artigo 2º, § 7º, 
da Resolução CNMP nº 23/2007, regularizando o curso procedimental; 

Resolve determinar o seguinte: 

1. Converta-se o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público; 

2. Acautele-se por 15 dias na expectativa da realização da diligência indicada às fls 74/75, após o que oficie-se à FEMARH 
requisitando informações sobre os fatos apurados; 

3. Após a resposta, vista urgente ao gabinete. 

4. Comunique-se à Colenda 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

5.Providencie-se a publicação da presente Portaria (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e art. 4º, inciso VI, da 
Resolução CNMP nº 23/2007), solicitando-se que seja informado tão logo tal publicação aconteça, para os fins do art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF 
nº 87/2006, e art. 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

 
FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

PORTARIA Nº 36 DE 5 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 
a) considerando o ofício nº 631/2013-PRDC-MPF/PR-SC, oriundo da Procuradoria da República dos Direitos do Cidadão, dando 

conta do possível descumprimento por parte do município de Doutor Pedrinho de condicionantes educacionais relacionadas ao Programa Bolsa 
Família previstas na Portaria GM/MDS nº321/2008 e possível uso irregular de verbas públicas federais. 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.33.001.000082/2013-17, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 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. 
 

JOÃO MARQUES BRANDÃO NETO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

PORTARIA Nº 1, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente 
Procedimento Administrativo nº 1.34.025.000081/2012-78 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado: 

Fato: apurar, no âmbito da 27ª Subseção Judiciária Federal, eventuais desvios de verbas realizados por entidades beneficiadas 
pelo “Programa Segundo Tempo”, do Ministério do Esporte. 

Possíveis Responsáveis: a apurar. 
Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes 

do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 
 

GERALDO FERNANDO MAGALHÃES CARDOSO 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 1, DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais; 
Considerando a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 
Considerando que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

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

Considerando que os arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição Federal estabelecem que “a lei disporá sobre a adaptação dos 
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência”; 

Considerando que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a”, da  Lei nº 7.853/89 , estabelece que “ao Poder Público e seus órgãos 
cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, 
ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico”, devendo, para esse fim, “dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, 
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a 
funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a 
edifícios, a logradouros e a meios de transporte”; 

Considerando que o art. 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei nº 10.098/2000 dispõe que “a construção, ampliação ou 
reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: 
(...) II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem 
a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta 
Lei; e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que 
possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;” 

Considerando que que o art. 23, caput e parágrafo único, da mesma Lei disciplina que “a Administração Pública federal direta e 
indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios 
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de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso” e que “a implementação das adaptações, eliminações e 
supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei”; 

Considerando que o art. 3º, caput, da Lei nº 7.853/89 estabelece que “as ações civis públicas destinadas à proteção de interesses 
coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público”, dentre outros legitimados, e que o art. 6º, 
caput, da mesma Lei reza que “o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias, no prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis”, disposição 
idêntica à contida no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o que consta dos autos dos autos do Inquérito Civil Público nº 1.34.003.000323/2004-71, instaurado a partir do 
envio do Ofício nº 18.269/2004 MPF – PR/SP, de 10/09/2004, da Procuradora da República, Dra. Adriana da Silva Fernandes, para verificação das 
condições de acessibilidade dos prédios nos quais se encontram instaladas as unidades do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dessa subseção 
Judiciária de Bauru; bem como a necessidade de acompanhamento individualizado da questão “Acessibilidade” junto aos dois imóveis do INSS 
localizados nesta cidade de Bauru, visto que tais prédios possuem estruturas e históricos distintos; 

Resolve, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções 
institucionais,  INSTAURAR, com base nos documentos extraídos do Inquérito Civil Público de origem de nº 1.34.003.000323/2004-71 e 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 averiguar e adotar as providências pertinentes quanto ao atendimento das condições de 
acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida,  especificamente no prédio em que se encontra instalada Agência 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dessa da 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo – Bauru/SP, localizado à Rua Azarias Leite, 
nº 1-75 nesta cidade de Bauru/SP, passando o Inquérito de origem a tramitar apenas em relação ao imóvel do INSS sito à Rua Rio Branco, nº 12-27 
nesta mesma urbe; 

Fica determinado ainda:  
a) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, notadamente no sistema Único em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria,  inclusive a anotação do presente desmembramento que se dá nos autos do Inquérito Civil Público de origem de nº 
1.34.003.000323/2004-71, através das cópias descritas na Certidão de nº 64/2013 – PRM-BAU-SP-00000924/2013;  

b) A juntada de cópia do Ofício de nº 2799/2013/PRDC – PR-SP-00010601/2013, proveniente da PRDC-PR-SP, e dos 
documentos anexados a ele e pertinentes ao imóvel do INSS localizado à Rua Azarias Leite nº 1-75 nesta cidade de Bauru/SP; 

c) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e à E. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal – Matéria Constitucional e Infraconstitucional, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 
87/2006, acerca da presente instauração de  Inquérito Civil Público; 

d) a designação da servidora Denise Bassoli da Silva, Técnica Administrativa, como secretária , para fins de auxiliar na instrução 
do presente ICP; 

e) Após, restitua-me os autos para deliberação. 
Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade. 
Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI  e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público.   
Registre-se.  
 

ANDRÉ LIBONATI 
 

PORTARIA Nº 5, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Assunto: Instauração de Inquérito Civil Público. Inquérito Civil Público nº: 005/2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 
75/93, 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; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO, outrossim, as irregularidades havidas na celebração e execução do termo de convênio nº 64.000/2007 
celebrado entre o INCRA e a COCAFI, que culminou na dissipação de vultosos recursos madeireiros de origem pública; 

CONSIDERANDO que os graves prejuízos causados ao erário desnudam aparente a atuação ímproba de agentes públicos bem 
como de particulares; 

Resolve 
INSTAURAR inquérito civil público para apurar os aparentes atos de improbidade administrativa cometidos no âmbito do Termo 

de Convênio 64.000/2007;  
DETERMINAR, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
1. registre-se e autue-se a presente, juntamente com as cópias extraídas do ICP nº 1.34.024.000111/2008-70; 
2. Oficie-se ao INCRA solicitando a remessa de cópias integrais dos procedimentos administrativos nº 54190.004096/2007-07 

(Plano de utilização da madeira no desenvolvimento do projeto de assentamento Zumbi dos Palmares) e nº 54190.003604.2009-93 (Relatório de 
Fiscalização da Cooperativa de Comercialização e Prestação de Serviços dos Assentados da Reforma Agrária de Iaras e Região), mencionados no 
MEMO/INCRA/SR 08-GAB/Nº 756/09 (fls. 1407/1419 do ICP 1.34.024.000111/2008-05). 

3. Solicite-se carga dos autos de nº 0003386-59.2009.403.6125, em trâmite na Vara Federal desta Subseção Judiciária, 
informando que a finalidade é a extração de cópias com o intuito de instruir este ICP, comprometendo-se, inclusive, à pronta devolução do feito, uma 
vez que está, atualmente, conclusos para sentença; 
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4. publique-se na Base de Dados da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
5. dê-se ciência à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, cópia da presente e solicitando a publicação desta portaria, na forma do artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 
87, de 03/08/06; 

6. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais 
ofícios expedidos neste feito, atendendo assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação trazida o §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 
87/06, com a redação da Resolução CSMPF 106/10; 

Após, voltem-me conclusos. 
 

RUDSON COUTINHO DA SILVA 
 

PORTARIA Nº 23, DE 28 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:  
considerando a necessidade de monitorar a adequada utilização de verbas repassadas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação para os  Municípios,    
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL para monitorar a adequada utilização de verbas repassadas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação para os Municípios de Amparo, Indaiatuba, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Monte Mor/SP.  
Determino, inicialmente, a conclusão do procedimento para o gabinete.    
Após, os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação do Ministério Público 

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

EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA 
 

PORTARIA N.º 65, DE 1º DE MARÇO DE 2013 
 

PR-SP-00011908/2013 . Autos n.º 1.34.001.005535/2012-75 
 

O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6.º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da 
União “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio 
ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) 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; e v) outros 
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, §6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo n.º 1.34.001.005535//2012-75 tem por objeto verificar a necessidade de 
preservação de prédios utilizados no período da ditadura militar como forma de proteção à memória da resistência e da repressão política.  

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

Resolve, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto verificar a necessidade de preservação de prédios utilizados no 
período da ditadura militar como forma de proteção à memória da resistência e da repressão política.  

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o n.º 
1.34.001.005535/2012-75, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 

b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6.º e 16, 
parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 

c) a designação dos servidores Marcos Antonio Mancuso, Técnico Administrativo, como Assessor e André Luís Toshiyuki S. De 
Castro, Técnico Administrativo, para fins de auxiliarem na instrução do presente ICP. 

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 
setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
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PORTARIA Nº 70, DE 6 DE MARÇO DE 2013 
 

PR-SP-00013077/2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e considerando que: 
-  foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o procedimento administrativo nº 1.34.001.004633/2012-

95, para apurar notícia de possíveis irregularidades em contrato celebrado entre o Hospital Geral de São Mateus “Doutor Manoel Bifulco” e a Input 
Center Informática Ltda.; 

- o referido procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, § 6º, da Resolução de 
n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

1. autue-se esta portaria e o procedimento administrativo nº 1.34.001.004633/2012-95 como Inquérito Civil (artigo 4º, da 
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2.  registre-se e publique-se, inclusive na página da internet, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da 
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

 3.  comunique-se a instauração à 5ª CCR, inclusive para a publicação no Diário Oficial desta portaria de instauração (artigo 4o, 
inciso VI, da Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 
ADRIANA SCORDAMAGLIA 

 
PORTARIA Nº 72, DE 7 DE MARÇO DE 2013 

 
PR-SP-00013112/2013. Autos n.º 1.34.005.000244/2012-51 

 
O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6.º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da 
União “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio 
ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) 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; e v) outros 
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, §6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo n.º 1.34.005.000244/2012-51 tem por objeto apurar notícia de 
desenvolvimento de autismo em crianças decorrente da aplicação da vacina “DTP+Hib”.  

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

Resolve, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto apurar notícia de desenvolvimento de autismo em crianças 
decorrente da aplicação da vacina “DTP+Hib”.  

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o n.º 

1.34.005.000244/2012-51, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6.º e 16, 

parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) a designação dos servidores Marcos Antonio Mancuso, Técnico Administrativo, como Assessor e André Luís Toshiyuki S. De 

Castro, Técnico Administrativo, para fins de auxiliarem na instrução do presente ICP. 
Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
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