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4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

##ÚNICO: | 4CCR - 35601 | 
PORTARIA Nº 5, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Altera composição do Grupo de Trabalho - Área de Preservação Permanente. 
 

O COORDENADOR DA 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 61 e 62 da Lei Complementar nº 75/1993, resolve: 

Art. 1º. Alterar a composição do Grupo de Trabalho 4ª CCR – Área de Preservação Permanente, estabelecida pela Portaria 4ª CCR 
nº 01, de 10 de fevereiro de 2010, que passa a ser a seguinte: 

Membros Titulares 
Rodrigo da Costa Lines – Procurador da República (Coordenador) 
Álvaro Lotufo Manzano – Procurador da República 
Membros Suplentes 
Ana Paula Mantovani Siqueira – Procuradora da República 
Raquel Cristina Rezende Silvestre – Procuradora da República 
Thiago Lacerda Nobre – Procurador da República 
Art. 4º. O presente Grupo de Trabalho tem como objetivos: a) elaboração do Roteiro de Atuação sobre áreas de preservação 

permanente de rios federais situados em zonas urbanas; b) elaboração de modelos de Termo de Compromisso de ajustamento de Conduta e Ação Civil 
Pública para enfrentamento da questão. 

Art. 3º. O Grupo de Trabalho será prorrogado para até o dia 30 de junho de 2014, para conclusão das metas estabelecidas nos 
objetivos citados no artigo anterior. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MARIO JOSÉ GISI 
Subprocurador-Geral da República Coordenador 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 

##ÚNICO: | AC - 1612| 
PORTARIA Nº 25, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000628/2012-55 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 6º, incisos VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93; 

 CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal como defensor da ordem jurídica e dos interesses 
sociais atuar em favor do efetivo cumprimento dos princípios da Administração Pública “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência”, consoante dispõe o art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o prazo deste Procedimento Preparatório, instaurado mediante despacho (fl. 1), encontra-se esgotado desde 
17/01/2014, sem que tenham sido concluídas as diligências necessárias; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade às investigações já iniciadas, tendo em vista a não homologação de 
arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, com o objetivo de apurar irregularidades 
em concurso público realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre – CRF/AC, uma vez que o edital prevê a contratação de 
servidores pelo regime celetista.  

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da presente conversão, na forma do art. 
6º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, voltem os autos conclusos. 
CUMPRA–SE E PUBLIQUE-SE. 
 

VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | AL - 793 | 

PORTARIA Nº 23, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da PRM Arapiraca/AL. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, e fundamentado no art. 129, da Constituição da 
República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 87/06-
CSMPF e nº 23/07-CNMP, resolve determinar a instauração de inquérito civil visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o 
objetivo de averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática adiante narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou 
adotar medidas judiciais. 

Trata-se de Procedimento Administrativo, vinculado à 5ª CCR, instaurado para apurar possíveis irregularidades na execução de 
recursos do FUNDEB – art. 22 da Lei 11.494/2007 e mau funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB, 
no município de Batalha/AL, no ano de 2012. 

À Assessoria, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para fins de 
comunicação e publicação à 5CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PP nº 1.11.0001.000032/2013-99. 
Interessado: União; Sociedade. 
Originador: SINTEAL. 
Representado: Gestor do município de Batalha, exercício de 2012. 
Assunto: apurar possíveis irregularidades na execução de recursos do FUNDEB – art. 22 da Lei 11.494/2007 e mau funcionamento 

do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB, no município de Batalha/AL, no ano de 2012. 
Registre-se a presente Portaria. 
No mais, quanto à instrução do feito, determina-se o cumprimento do Despacho nº 71/2014. 
Após, autos conclusos. 
 

ANTÔNIO HENRIQUE DE AMORIM CADETE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

##ÚNICO: | AP - 2202 | 
PORTARIA DE Nº 45, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, “a” e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes da Notícia de Fato n.º 1.12.000.000066/2014-37, instaurada a partir de representações 

protocoladas nesta PR/AP, nas quais se noticiou possíveis irregularidades na realização de matrículas em instituição de ensino superior privada, de 
estudantes aprovados no Programa Universidade Para Todos – PROUNI; 

d) considerando o disposto no artigo 4º, II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve converter a Notícia de Fato n.º 1.12.000.000066/2014-37 em INQUÉRITO CIVIL, a fim de promover ampla apuração dos 

fatos narrados, pelo que determina-se: 
1 – autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como inquérito civil; 
2 – Após os registros de praxe, publique-se a presente portaria mediante a observância de todos os requisitos cingidos pelos arts. 5.º 

e 6.º da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF (após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011); 
 

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

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 
Procurador da República Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | AP - 2236| 
PORTARIA Nº 46, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que se trata de Procedimento Preparatório autuado no âmbito da Procuradoria da República no Município de 

Uberaba em 25 de outubro de 2012 a partir do Ofício nº 165/2012/DEL04/08, oriundo da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal 
de Minas Gerais, encaminhando o Boletim de Ocorrência Policial que informa o trânsito de transportes na BR-262 com grande excesso de cargas, 
tendo como embarcador a empresa TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BERTUSSI LTDA-ME; 

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 a complexidade na resolução do objeto do Procedimento Preparatório n. 1.12.000.000332/2012-01, bem como 

o iminente esgotamento de seu prazo, conforme determina a Resolução nº 87/2010, artigo 4º, §4º, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve o Ministério Público Federal instaurar o presente Inquérito Civil Público, com o objetivo acima descrito, pelo que 

determina o registro da presente portaria e a conversão do procedimento que a acompanha em inquérito civil público. Após, publique-se e comunique-
se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em cumprimento aos requisitos cingidos pelos arts. 5º e 6º da 
Resolução nº 87/2010 do CSMPF (Após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011). 

Após, retornem-me conclusos os autos. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 
##ÚNICO: | AP - 2240| 

PORTARIA Nº 48, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que se trata de Notícia de Fato originada a partir de representação formulada pelo Procurador Geral do Estado 
do Amapá, objetivando apurar supostas irregularidades na gestão de recursos públicos federais no âmbito do convênio n.º 182/2007 (SIAFI 595965), 
celebrado entre o Ministério do Esporte e a Secretaria de Desporto e Lazer do Estado do Amapá – SEDEL; 

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 a complexidade na resolução do objeto do Notícia de Fato n. 1.12.000.000018/2014-49, bem como o iminente 

esgotamento de seu prazo, conforme determina a Resolução nº 87/2010, artigo 4º, §4º, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve o Ministério Público Federal instaurar o presente Inquérito Civil Público, com o objetivo acima descrito, pelo que 

determina o registro da presente portaria e a conversão do procedimento que a acompanha em inquérito civil público. Após, publique-se e comunique-
se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em cumprimento aos requisitos cingidos pelos arts. 5º e 6º da 
Resolução nº 87/2010 do CSMPF (Após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011). 

Após, retornem-me conclusos os autos. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 
##ÚNICO: | AP - 2243| 

PORTARIA Nº 49, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que se trata de Notícia de Fato Instaurada no âmbito desta Procuradoria da República em 15 de janeiro de 2014 
a partir de representação formulada pelo atual gestor municipal, destinando-se a apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos federais 
encaminhados pelo Ministério do Esporte ao Município de Tartarugalzinho/AP, por meio do contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal n. 
226.439-69/2007/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA, para a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo de lazer do 
município em questão; 

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 a complexidade na resolução do objeto do Notícia de Fato n. 1.12.000.000021/2014-62, bem como o iminente 

esgotamento de seu prazo, conforme determina a Resolução nº 87/2010, artigo 4º, §4º, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve o Ministério Público Federal instaurar o presente Inquérito Civil Público, com o objetivo acima descrito, pelo que 

determina o registro da presente portaria e a conversão do procedimento que a acompanha em inquérito civil público. Após, publique-se e comunique-
se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em cumprimento aos requisitos cingidos pelos arts. 5º e 6º da 
Resolução nº 87/2010 do CSMPF (Após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011). 

Após, retornem-me conclusos os autos. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | AP - 2245| 

PORTARIA Nº 50, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que se trata de Procedimento Preparatório autuado no âmbito desta Procuradoria da República no dia 23 de 
julho de 2013 a partir de representação formulada por Sônia Maria dos Santos Galvão Leite, noticiando possíveis irregularidades no Caixa Escolar 
Santa Rosa do Araguari em razão da ausência de prestação de contas de recursos do FNDE, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 
relativo ao ano de 2008 (fls. 03/07); 

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 a complexidade na resolução do objeto do Procedimento Preparatório n. 1.12.000.000544/2013-28, bem como 

o iminente esgotamento de seu prazo, conforme determina a Resolução nº 87/2010, artigo 4º, §4º, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve o Ministério Público Federal instaurar o presente Inquérito Civil Público, com o objetivo acima descrito, pelo que 

determina o registro da presente portaria e a conversão do procedimento que a acompanha em inquérito civil público. Após, publique-se e comunique-
se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em cumprimento aos requisitos cingidos pelos arts. 5º e 6º da 
Resolução nº 87/2010 do CSMPF (Após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011). 

Após, retornem-me conclusos os autos. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 
##ÚNICO: | AP - 2247| 

PORTARIA Nº 51, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que se o Procedimento Preparatório n. 1.12.000.000458/2013-15, autuado no âmbito desta Procuradoria da 
República em 25 de junho de 2013 a partir de representação formulada por Augusto Vital, noticia possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 
Eletrônico n.º 32.013, uma vez que a Comissão Permanente de Licitação do Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará estaria 
negando acesso a informações relativas à respectiva licitação (fls. 03/09). 

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 a complexidade na resolução do objeto do Procedimento Preparatório n. 1.12.000.000458/2013-15, bem como 

o iminente esgotamento de seu prazo, conforme determina a Resolução nº 87/2010, artigo 4º, §4º, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve o Ministério Público Federal instaurar o presente Inquérito Civil Público, com o objetivo acima descrito, pelo que 

determina o registro da presente portaria e a conversão do procedimento que a acompanha em inquérito civil público. Após, publique-se e comunique-
se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em cumprimento aos requisitos cingidos pelos arts. 5º e 6º da 
Resolução nº 87/2010 do CSMPF (Após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011). 

Após, retornem-me conclusos os autos. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 
##ÚNICO: | AP - 2258| 

PORTARIA DE Nº 53, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando a criação de grupo de trabalho para o tema Transporte, previsto na Portaria nº 16 da 3ª CCR/MPF; 
d) considerando os fatos constantes na Notícia de Fato n.º 1.12.000.000974/2013-40, instaurada a partir de ofício da Promotoria de 

Justiça de Defesa do Consumidor de Macapá - AP, no qual se encaminha peças de procedimento para apurar a responsabilidade pela instalação de 
luminária na BR 210; 

e) considerando o disposto no artigo 2º, §4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 
§§1º, 2º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n.º 1.12.000.000974/2013-40, a partir da Peça de Informação de mesmo 
número, com a finalidade de determinar a responsabilidade pela instalação de luminárias na BR 210 e solicitar que seja sanada eventual omissão na sua 
instalação, pelo que determina-se: 

1 – autue-se a presente portaria e a Peça de Informação que a acompanha como inquérito civil público; 
2 – Após os registros de praxe, publique-se a presente portaria mediante a observância de todos os requisitos cingidos pelos arts. 5.º 

e 6.º da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF (após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011); 
3 – Por fim, expeça-se ofício ao DNIT solicitando informações sobre a responsabilidade pelas instalações de luminárias na BR 210. 

Solicite-se, também, informações sobre a existência e/ou as condições da luminárias existentes no trecho que compreende o conjunto Boné Azul, e os 
bairros Morada das Palmeiras e Brasil Novo, todos da cidade de Macapá-AP. 

 
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | AP - 2198| 

DESPACHO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.12.000.000045/2013-31 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado mediante a Portaria n. 003/2013, em 23/01/2013, no âmbito desta Procuradoria da 
República no Estado do Amapá para apurar supostas irregularidades no INCRA-AP em relação à aquisição de lote, em projeto de assentamento, por 
José Machado Frota, o qual não se enquadra como agricultor, não reside no lote e não explora a área.  

Transcorrido prazo superior a um ano de instauração (fl. 2), ainda subsistem motivos a demandar a renovação do expediente, nos 
termos do art. 15 da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, razão pela qual prorrogo, por mais 1 (um) ano o prazo de 
conclusão deste Inquérito Civil. 

Envie-se, via Sistema Único, cópia do presente para a apreciação do Exmo. Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão-
MPF e com a resposta do recebimento, anexe-a, para os devidos fins. 

Após, voltem os autos conclusos para apreciação. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | AP - 2251| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref.: Notícia de Fato n.º 1.12.000.000972/2013-51 
 

Trata-se de Notícia de Fato, autuada no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação formulada por Margarete 
de Lima Conceição, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no Caixa Escolar Maria Merian dos Santos Cordeiro Fernandes, em razão da 
ausência de prestação de contas de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, referente ao Programa Dinheiro Direto na 
Escola - PDDE, no ano de 2010. 

Dando prosseguimento ao feito em questão, determino a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório. 
Após, conclusos. 
 

CINARA BUENO SANTOS PRICLADNITZKY 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | AM - 816| 
PORTARIA Nº 8, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993;  
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n° 1.13.001.000216/2013-84,autuada a partir de denúncia ofertada pelo presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de Benjamin Constant/AM, Elvis Presley Graça Souza, o qual informa que a Caixa Econômica Federal não disponibiliza 
dinheiro em espécie suficiente para a lotérica da Caixa Econômica Federal situada em Benjamin Constant/AM realizar o pagamento do benefício bolsa 
família.  

CONSIDERANDO os cidadãos daquele município e das comunidades indígenas e ribeirinhas próximas à localidade permanecem 
na fila por horas a espera de que alguém realize algum pagamento na agência lotérica para que o benefício possa ser pago.  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
especialmente nos temas relativos aos povos indígenas e outras minorias étnicas, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, os artigos 
5º, III, “e” e 6º, inciso VII, “c” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o Art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe quecompete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

 DETERMINO a INSTAURAÇÃO de Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, definindo como objeto apurar a falta de dinheiro em espécie disponibilizado para pagamento do benefício bolsa 
família pela Caixa Econômica Federal no Município de Benjamin Constant/AM.  

DETERMINO, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF: 
a) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal requisitando que informe, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a) se disponibiliza 

numerário em espécie suficiente para o pagamento do benefício bolsa família no município de Benjamin Constant; b) caso positivo, porque a 
comunidade local alega que tem que esperar por horas na fila para receber o pagamento, o qual só é efetivado após a lotérica da Caixa Econômica 
Federal receber algum pagamento de particular; c) caso procedente a denúncia, qual o motivo e justificativas para a não disponibilização do numerário 
em espécie suficiente para pagamento do benefício; d) qual o valor disponibilizado mensalmente para pagamento do benefício bolsa família; e) quando 
esse numerário é remetido para a lotérica da Caixa Econômica Federal em Benjamin Constant/AM; f) é remetido todo no mesmo dia ou em partes; g) 
existe empresa de segurança contratada para realizar o transporte dos valores ou o transporte é realizado pelos servidores e seguranças da própria Caixa 
Econômica Federal; f) como é realizado o transporte de valores em outras regiões do país; g) a Caixa Econômica Federal tem registro de reclamações 
acerca da falta de numerário em espécie disponibilizado pela Caixa Econômica Federal para pagamento de benefícios em Tabatinga/AM ou Benjamin 
Constant/AM; h) quem deve disponibilizar o numerário em espécie a ser remetido à agência lotérica da Caixa Econômica Federal em Benjamin 
Constant/AM, a agência em Tabatinga/AM ou em Manaus/AM;i) o representante da agência lotérica em Benjamin Constant/AM já informou o 
problema à Caixa Econômica Federal, caso positivo qual as iniciativas tomadas para resolver.  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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b) a expedição de ofício ao administrador/responsável pela Agência Lotérica da Caixa Econômica Federal em Benjamin 
Constant/AM requisitando que informe, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a) se há falta de numerário em espécie disponibilizado para pagamento do 
benefício bolsa família; b) se as pessoas ficam horas na fila esperando para receber o benefício; c) se as pessoas muitas vezes tem que esperar a agência 
lotérica receber algum pagamento para depois conseguir pagar os benefícios; d) qual o dia de maior movimento para pagamento do bolsa família; e) 
qual agência da Caixa Econômica Federal deve fornecer o numerário em espécie para a agência lotérica em Benjamin Constant/AM; f) quem realiza o 
transporte do dinheiro até Benjamin Constant/AM; g) qual o valor disponibilizado para pagamento do benefício bolsa família e por volta de quantas 
pessoas recebem o pagamento do bolsa família na agência lotérica de Benjamin Constant/Am ; h) quanto falta geralmente para conseguir pagar todos 
os beneficiários; g) se a agência lotérica já recebeu reclamações acerca da falta de numerário; h) se há falta de dinheiro todos os dias para o pagamento 
do bolsa família ou só esporadicamente; i) há quanto tempo ocorre a falta de dinheiro na agência lotérica para pagamento de benefícios; j) se a agência 
lotérica já procurou solucionar o problema da falta de numerário em espécie e quem procurou; k) se houve algum resultado positivo. 

 
CAMILA BORTOLOTTI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | BA - 7869| 

PORTARIA Nº 66, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e 
em atendimento ao voto nº 192/2014, exarado pelo Exmº Senhor Procurador Regional da República Nívio de Freitas Silva Filho, e acolhido por 
unanimidade na deliberação da 4ª CCR, na Sessão nº 399ª, de 04 de fevereiro de 2014, resolve: 

I – Designar a Procuradora da República CRISTINA DE NASCIMENTO MELO, lotada na PRM/Teixeira de Freitas, para oficiar 
nos autos nº1.14.000.000334/2011-01. 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

 
##ÚNICO: | BA - 7826| 

PORTARIA Nº 67, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e 
em atendimento ao voto nº 12437/2013, exarado pela Exmª. Senhora Procuradora Regional da República Raquel Branquinho Pimenta Mamede 
Nascimento, e acolhido por unanimidade na deliberação da 5ª CCR, na Sessão nº 781ª, de 06 de fevereiro de 2014, resolve: 

I – Designar o Procurador da República SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR, lotado na PRM/Irecê, para oficiar nos autos nº 
1.14.000.000408/2006-34 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

##ÚNICO: | BA - 7829| 
PORTARIA Nº 68, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e 

em atendimento ao voto nº 12443/2013, exarado pela Exmª. Senhora Procuradora Regional da República Raquel Branquinho Pimenta Mamede 
Nascimento, e acolhido por unanimidade na deliberação da 5ª CCR, na Sessão nº 781ª, de 06 de fevereiro de 2014, resolve: 

I – Designar o Procurador da República SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR, lotado na PRM/Irecê, para oficiar nos autos 
nº1.14.000.001107/2011-95 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | CE - 7184| 
PORTARIA Nº 48, DE 31 DE JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório - PP N° 1.15.000.002449/2012/76 com 

o fito de investigar denúncia acerca de suposta demora na entrega de unidade residencial no âmbito Programa Minha Casa Minha Vida; 
CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 

expirou; 
CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 

DETERMINA: 
1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, 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. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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3. Publicar em meio eletrônico e na imprensa oficial o inteiro teor deste ato, 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. Após, voltem conclusos para deliberações. 
 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | CE - 7189| 
DESPACHO Nº 1393, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
PROCESSO Nº 1.15.000.000688/2014-91 
 

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

 
ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | CE - 7195| 

DESPACHO Nº 2326, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref: PP 1.15.000.002929/2013-18 
 

Considerando que o Procedimento Preparatório (PP) em epígrafe foi autuado em 20/11/2013; 
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 a necessidade de se diligenciar a Companhia Energética do Ceará acerca da instalação de um ponto de consumo na 

Aldeia Santo Antônio do Pitaguari, localizada nomunicípio de Maracanaú-CE; 
Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, da lavra do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como da 

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

procedimentos burocráticos desnecessários; 
Determino: 
1) Prorrogar o presente procedimento por 90 (noventa) dias, a partir de 19/02/2014, nos termos do § 6º, art. 2º da Resolução nº 

23/2007 do CNMP, combinado com o art. 4º I e II da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 
2) A SOTC deverá certificar e encaminhar o respectivo P.P. ao Gabinete 2 (dois) dias antes de vencer o prazo ora estipulado. 
 

FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 
Procurador Regional da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | ES - 479| 
PORTARIA Nº 8, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
“Acompanhamento de medidas adotadas pelo IFES ITAPINA para contratação 
de professores com necessidades especiais” 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 
legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993, e na Resolução CSMPF n.º 87/2006 

CONSIDERANDO que: 
1) O presente procedimento visa acompanhar a adoção de medidas pelo IFES – ITAPINA para a contratação de professores 

portadores de necessidades especiais; 
2) Consoante informação prestada pela instituição de que não detém autonomia administrativa para implantar as modificações 

necessárias, tendo em vista a amplitude das ações afirmativas previstas na Nota Técnica FENEIS de 20/08/2013, foi encaminhado ofício à Reitoria do 
IFES à fl. 100; 

3) Ainda pende de resposta o ofício expedido, que indaga se o Instituto Federal possui interesse em adaptar os futuros editais para a 
contratação de professores com necessidades especiais, possibilitando que participem com igualdade de condições; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa, 
afeto à PFDC. 

Ao cartório para autuação, registro e providências de praxe, em especial as publicações e comunicações legais. 
 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | ES - 4404| 

PORTARIA Nº 36, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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 artigos 5º, inciso I, h, 
inciso III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de documentação encaminhada pela Escelsa, 
visando apurar possível descumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 00.0000957-1; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Escelsa, os Srs. Rene Daniel Pfister e Paulo Sérgio Teles Braga solicitaram alteração de 
rede elétrica em área próxima à Praia de Setiba, a qual pode ser a mesma área objeto da Ação Civil Pública nº 00.0000957-1, conforme informação 
prestada pelo IEMA à Escelsa; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Escelsa, os Srs. Rene Daniel Pfister e Paulo Sérgio Teles Braga solicitaram alteração de 
rede elétrica em área próxima à Praia de Setiba, a qual pode ser a mesma área objeto da Ação Civil Pública nº 00.0000957-1, conforme informação 
prestada pelo IEMA à Escelsa; 

CONSIDERANDO que a sentença proferida na mencionada ACP condenou as rés a se absterem de “(...) desmatar ou de qualquer 
forma retirar ou agredir a vegetação existente na área indicada na inicial, loteamento Recreio de Setiba, determinação esta que importa em confirmação 
do embargo judicial liminarmente concedido (…)”. 

CONSIDERANDO que foi oficiado ao IEMA solicitando vistoria na área objeto da ACP, haja vista possibilidade de 
descumprimento da sentença proferida, e o órgão ambiental ainda não respondeu à solicitação do MPF. 

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.001239/2013-77 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, com vistas à 
eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

1. Designo como Secretário deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) o servidor Ivana Assini Eleutério, lotada 
neste gabinete; 

2. Oficie-se ao IEMA, reiterando o ofício de fls. 16; 
3. Publique-se, em forma de extrato, a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 

17/09/2007. 
 

CARLOS FERNANDO MAZZOCO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | GO - 6516| 

PORTARIA N° 43, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
IC n. 1.18.000.000962/2013-00 

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

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.000962/2013-00 (que apura 
notícia de que várias obras no município de Bom Jardim de Goiás/GO, financiadas com recursos federais, estariam paradas, inacabadas e com os 
recursos exauridos, entre as quais a construção de 01 unidade básica de saúde – UBS, 01 quadra poliesportiva coberta com palco, 01 polo da academia 
da saúde modalidade ampliada e 01 escola de ensino infantil) se encontra esgotado e não mais pode ser prorrogado, havendo diligências pendentes de 
conclusão; 

CONSIDERANDO que os fatos caracterizam, em tese, atos de improbidade administrativa, tipificados na Lei nº 8.429/92; 
RESOLVE converter o procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a fim de dar prosseguimento às apurações, 

pelo que DETERMINA, desde logo: 
a) autue-se esta portaria como ato de conversão do inquérito civil público, numerando-as como fls. 1-A e 1-B, dos autos nº 

1.18.000.000962/2013-00, classificando o feito, no Sistema Único, com área de atuação “tutela coletiva” e fazendo as anotações pertinentes nos 
registros desta Procuradoria da República; 

b)Remeta-se cópia digitalizada integral dos 8 volumes do Anexo I, bem como das fls. 101/132 dos autos principais à CGU, em 
aditamento ao ofício de fls. 99, requisitando informações atualizadas sobre o resultado da diligência requisitada, no prazo de até 30 dias. 

c) Autos à ASSTEC/GO para que, em até 30 dias, analise os documentos constante do Anexo I e elabore relatório técnico 
comparando os desembolsos realizados pela Prefeitura com a evolução das obras; 

d) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal via Único;  
e) publique-se esta portaria no sítio da PR/GO na Internet bem como no DMPF-e. 
 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 
##ÚNICO: | GO - 6595| 

PORTARIA Nº 47, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref: Conversão de Procedimento Preliminar de Investigação em Inquérito Civil 
Público 
 

Em face do apurado nos autos do Procedimento Administrativo nº 1.18.000.002486/2012-72/MPF/PR/GO – impropriedades na 
execução do programa RODOVIDA –, particularmente por ter sido observada a necessidade de maior prazo para conclusão da investigação, resolve 
este órgão ministerial, no uso de suas prerrogativas constitucionais (art. 127 e seguintes da CRFB/88), com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, promover a CONVERSÃO do aludido 
procedimento administrativo em Inquérito Civil Público.  

Por conseguinte, em respeito às disposições da Resolução nº 87/2010/CSMPF e da Resolução nº 23/2007/CNMP, determina: 
a) o registro desta portaria e sua inserção aos autos do procedimento de investigação objeto de conversão (art. 5º, Resolução nº 

87/2010); 
b) a publicação desta portaria por meio eletrônico e no mural de avisos da PR/GO, nos moldes do art. 4º, VI e art. 7º, IV, da 

Resolução nº 23/07 do CNMP;  
c) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da expedição deste instrumento de conversão;  
d) o registro, no Sistema Único, do prazo de 1 (um) ano – sem prejuízo da possibilidade de prorrogação –, para conclusão das 

investigações a contar da data da expedição desta Portaria/Ato.  
 

CLÁUDIO DREWES JOSÉ DE SIQUEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | GO - 6446| 
DESPACHO Nº 1603, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
PIC 3081/2013 
 

A despeito do ajuizamento da ação penal atinente, tenho por necessária a manutenção deste procedimento para coleta de elementos 
a serem juntados aos autos aludidos, como, p.ex., as respostas às requisições de identificação de titulares de terminais telefônicos. 

Assim, determino a prorrogação deste PIC por 90 dias. Comunique-se à 2ª CCR, por e-mail. 
Junte-se aos autos as respostas remetidas pelas operadoras de telefonia. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | MA - 3159| 
PORTARIA Nº 9, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a competência do Ministério Público Federal para promover o Inquérito Civil Público para a proteção do patrimônio público e 

social, nos termos do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar n.º 75/93; 
c) a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, mesma Lei Complementar; 
d) que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
f) o Procedimento Preparatório nº 1.19.000.000576/2013-72, instaurado em virtude de solicitação de exercício de controle externo 

da atividade policial referente ao processo nº 27401/2009, onde não foi acatado, pela Delegacia de Polícia Federal, na pessoa do delegado Fabrini 
Zacaron Santos, pedido para instauração de inquérito policial com escopo de apurar possível crime contra a Universidade Federal do Maranhão-
UFMA. trata-se de suposta campanha difamatória que estaria atingindo o colégio universitário através de mensagens via internet com teor pornográfico 
e pedófilo. 

Determino a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil Público, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP 
nº 23/2007, para a apuração do(s) fato(s) narrado(s), devendo serem realizadas as seguintes diligências:  

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

b) Registre-se na capa dos autos o nome do(a) Representante, se houver, e do(s) Representado(s) e o resumo do fato apurado. 
c) Comunique-se, ainda, a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para 

conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
d) Por fim, realize-se os registros de estilo junto ao sistema informatizado de cadastramento. 
Cumpra-se. 
 

THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA 
##ÚNICO: | MA - 3218| 

DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref. PP nº 1.19.000.001530/2013-71 
 

Reporto-me ao despacho de fl. 09. 
Tendo em vista o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, após alteração promovida pela Resolução CSMPF nº 

106/2010 e considerando a necessidade de realização de diligências para a instrução do presente feito, determino a prorrogação deste procedimento, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reitere-se o ofício de fl. 11. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 3193| 
DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref. PP nº 1.19.000.001561/2013-21 
 

Reporto-me ao despacho de fl. 32. 
Tendo em vista o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, após alteração promovida pela Resolução CSMPF nº 

106/2010 e considerando a necessidade de realização de diligências para a instrução do presente feito, determino a prorrogação deste procedimento, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reitere-se o ofício de fl. 59. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 3222| 
DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref. PIC nº 1.19.000.001615/2013-59 
 

Tendo em vista o teor do art. 12 da Resolução CNMP nº 13/2006,e considerando a necessidade de resposta do expediente de fl. 14, 
providência essa essencial à instrução do presente feito, determino a prorrogação deste apuratório, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se À Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reitere-se o ofício de fl. 14. 
Cumpra-se. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 3241| 
DESPACHO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref. PP nº 1.19.000.001628/2013-28 
 

Reporto-me ao despacho de fl. 32. 
Tendo em vista o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, após alteração promovida pela Resolução CSMPF nº 

106/2010 e considerando a necessidade de realização de diligências para a instrução do presente feito, determino a prorrogação deste procedimento, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reiterem-se os ofícios de fls. 35/36. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 3216| 
DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref. PP nº 1.19.000.001644/2013-11 
 

Reporto-me ao despacho de fl. 32. 
Tendo em vista o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, após alteração promovida pela Resolução CSMPF nº 

106/2010 e considerando a necessidade de realização de diligências para a instrução do presente feito, determino a prorrogação deste procedimento, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reiterem-se os ofícios de fls. 35/36. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | MA - 3186| 

DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref. PIC nº 1.19.000.001693/2013-539 
 

Tendo em vista o teor do art. 12 da Resolução CNMP nº 13/2006,e considerando a necessidade de resposta do expediente de fl. 08, 
providência essa essencial à instrução do presente feito, determino a prorrogação deste apuratório, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se À Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reitere-se o ofício de fl. 08. 
Cumpra-se. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 3232| 
DESPACHO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref. PP nº 1.19.000.001761/2013-84 
 

Reporto-me ao despacho de fl. 38. 
Tendo em vista o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, após alteração promovida pela Resolução CSMPF nº 

106/2010 e considerando a necessidade de realização de diligências para a instrução do presente feito, determino a prorrogação deste procedimento, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Expeça-se o ofício mencionado no item “c” do despacho de fl. 38. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 3226| 
DESPACHO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref. PA nº 1.19.000.001774/2013-53 
 

Reporto-me ao despacho de fls. 91/91-v. 
Tendo em vista o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, após alteração promovida pela Resolução CSMPF nº 

106/2010 e considerando a necessidade de realização de diligências para a instrução do presente feito, determino a prorrogação deste procedimento, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento. 

Reitere-se o ofício de fl. 92. 
Expeça-se o ofício mencionado no item “b” do despacho de fls. 91/91-v. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | MT - 6049| 

PORTARIA Nº 20, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício das 
atribuições previstas no inciso II do Artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, por força do que dispõe a Portaria PGR n. 458, de 
02 de julho de 1998, resolve designar o Procurador da República LETÍCIA CARAPETO BENRDT para dar cumprimento a decisão da 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão exarada no Inquérito Civil nº 1.20.001.000193/2011-10. 

 
 GUSTAVO NOGAMI 

Procurador da República Procurador-Chefe da PR/MT 
##ÚNICO: | MT - 437| 

PORTARIA Nº 10, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Instauração de Inquérito Civil 1.00.000.000481/2013-38 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos 
127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República de 1988; bem como nos artigos 5º, inciso III, alínea “d”, e 6º, incisos VII, alínea “b”, e 
XIV, alínea “g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO 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 de 1988; 

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

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

CONSIDERANDO 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, bem como o esgotamento do prazo do presente feito, nos moldes do previsto no §4º do artigo 4º da Resolução nº87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, “caput” e parágrafo único, c/c art. 2º, I, II e, ainda, art. 4º, II, todos da Resolução nº 87/2006 do 
CSMPF, e, ainda, de acordo com o contido no art. 1º, “caput”, art. 2º, II, e, por fim, art. 4ª, todos da Resolução 23/2007 do CNMP, converter o 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, averiguar possíveis irregularidades supostamente perpetradas na liberação de diárias para viagens, 
pela Coordenação Regional da FUNAI em Juína/MT, a indígena submetido a custódia cautelar (semiliberdade). 

Proceda-se ao registro e atuação do IC, devendo constar em sua capa e no sistema único a seguinte ementa (resumo): 
Averiguar possíveis irregularidades supostamente perpetradas na liberação de diárias para viagens, pela Coordenação Regional da 

FUNAI em Juína/MT, a indígena submetido a custódia cautelar (semiliberdade). 
Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do Colendo Conselho Superior do Ministério 

Público Federal. 
Por oportuno, como diligências iniciais, determino seja oficiado ao Coordenador Regional da FUNAI em Juína/MT, conforme 

determinado em despacho próprio. Encaminhe-se, junto com o ofício cópia desta portaria de instauração, nos termos do §9º do artigo 6º da Resolução 
nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
TALITA DE OLIVEIRA 

##ÚNICO: | MT - 435| 
PORTARIA Nº 11, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Instauração de Inquérito Civil. [1.20.006.000001-2014-60] 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do 
artigo 129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República de 1988; 

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 a obrigação do Ministério Público Federal de resguardar a máxima efetividade aos direitos fundamentais dos 
cidadãos, sobretudo a dignidade humana e a inclusão social; 

Considerando o dever da Procuradoria dos Direitos do Cidadão de defender os direitos constitucionais dos cidadãos em face da 
atuação ou omissão inconstitucionais da Administração Pública Direta e Indireta; 

Considerando que o Cadastro Único constitui política pública federal voltada a identificar as famílias de baixa renda, possibilitando 
a inclusão em programas sociais do governo, permitindo conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo 
familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da 
família. 

Considerando que o Cadastro Único é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), devendo 
ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, cujas informações são 
regulamentadas pelo Decreto nº 6.135/07, pelas Portarias nº 177, de 16 de junho de 2011, e nº 274, de 10 de outubro de 2011, e Instruções Normativas 
nº 1 e nº 2, de 26 de agosto de 2011, e as Instruções Normativas nº 3 e nº 4, de 14 de outubro de 2011, e podendo também ser utilizadas pelos governos 
estaduais e municipais para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, possibilitando o desenvolvimento de políticas sociais locais; 

Considerando, ainda, que as principais atividades de gestão do Cadastro Único, pelos Municípios são: o cadastramento das famílias 
de baixa renda, o registro dessas informações no Sistema de Cadastro Único e a atualização dos dados a cada dois anos; 

Considerando, ainda, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2006 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando o dever da Procuradoria dos Direitos do Cidadão de defender os direitos constitucionais dos cidadãos contra a 
atuação ou a omissão indevidas da Administração Pública Direta e Indireta; 

Considerando a complexidade para o deslinde do presente apurador, bem como a necessidade de informações da aderência dos 
Municípios que se inserem nas atribuições desta PRM ao CadÚnico e de que estão cumprindo as normativas que o regem, e tendo em vista o disposto 
no art. 1º, parágrafo único, c/c art. 4ª, II, ambos da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010 do CSMPF e, ainda, de acordo com o contido no art. 2º, II da 
Resolução 23/2007 do CNMP; 

 
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 
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RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, do art. 4º, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL para 
verificar a situação da implementação e gerenciamento do CadÚnico nos Municípios que se inserem nas atribuições da PRM-Juína, no âmbito da 
PFDC. 

Proceda-se ao registro e atuação do IC, devendo constar em sua capa e no sistema único a seguinte ementa (resumo): 
Verificar a situação da implementação e gerenciamento do CadÚnico nos Municípios que se inserem nas atribuições da PRM-Juína. 
Comunique-se à Egrégia PFDC, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º, “caput” da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Por oportuno, determino seja oficiado aos Municípios contidos nas atribuições da PRM-Juína e à Secretaria Nacional de Renda de 

Cidadania Senarc/MDS, conforme determinado em despacho próprio. Encaminhe-se, junto com o ofício cópia desta portaria de instauração, nos termos 
do §9º do artigo 6º da Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
TALITA DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | MT - 5715| 
PORTARIA Nº 25, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 

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

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 
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; 

R E S O L V E converter a Notícia de Fato nº 1.20.000.001957/2013-58 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para acompanhar e 
apurar as irregularidades de programação e execução da obra do novo Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso, 
apontadas no relatório de fiscalização nº 606/2012, confeccionado pelo Tribunal de Contas da União;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. 

 
VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 

##ÚNICO: | MT - 5924| 
PORTARIA Nº 33, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar 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; 

Considerando a representação anônima de que se está utilizando verbas públicas federais oriundas do Programa Saúde na Escola de 
maneira ilícita pelo Município de Nova Brasilândia/MT; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo, 
conforme determina o §7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o §4º do artigo 4º da Resolução 
nº87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000675/2013-33 em INQUÉRITO CIVIL para apurar eventuais 
irregularidades praticadas quando da consecução do Programa Saúde na Escola no Município de Nova Brasilândia/MT nos anos de 2010 a 2013; 

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. 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 14 
 

Afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no órgão oficial, 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. 

 
BIANCA BRITTO DE ARAUJO 

##ÚNICO: | MT - 6127| 
PORTARIA Nº 34, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar 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; 

Considerando que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Serviço de Auditoria em Mato Grosso, por meio da auditoria nº 
12022 realizada em 2012 detectou a presença de possíveis irregularidades praticadas pela sociedade empresária C A MELLIN & Cia LTDA ME – 
PRAMYM DROGARIAS relativamente ao PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL- PFPB, “Aqui tem farmácia popular”, do Poder 
Executivo Federal. 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo, 
conforme determina o §7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o §4º do artigo 4º da Resolução 
nº87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000675/2013-33 em INQUÉRITO CIVIL para apurar as 
possíveis irregularidades praticadas pela sociedade empresária C A MELLIN & Cia LTDA ME – PRAMYM DROGARIAS relativamente ao 
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL- PFPB, “Aqui tem farmácia popular”, do Poder Executivo Federal, relatadas pelo Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS, Serviço de Auditoria em Mato Grosso, por meio da auditoria nº 12022, mantendo-se sua ementa, número de autuação e 
ofício para o qual foi distribuído. 

Como diligência (art. 4º, IV da Resolução nº 23/2007), determino a expedição de ofícios ao Departamento de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde em Brasília/DF e ao Fundo Nacional da Saúde em Brasília/DF para que informem quais foram as providências 
tomadas após receberem o resultado do relatório da auditoria nº12022 (SIPAR 25000.165099/2007-09), elaborado pelo Departamento Nacional de 
Auditoria do SUS, em relação à sociedade C A MELLIN & CIA LTDA – ME – PRAMYM DROGARIAS, CNPJ 07360974000125, sediada em 
Cuiabá/MT. 

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. 

Afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se no órgão oficial, 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. 

 
BIANCA BRITTO DE ARAUJO 

##ÚNICO: | MT - 6075| 
PORTARIA Nº 36, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, incisos II e III, da 

Constituição da República, bem como no art. 5º, inciso III, alínea “b”, 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 Lei Complementar nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função 
institucional de promover o inquérito civil público para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades na prestação de serviços de saúde indígena nos limites de atribuição desta 
Procuradoria da República. 

Considerando a complexidade do objeto deste apurador, bem como a necessidade de diligências para uma atuação ministerial mais 
prudente; 

R E S O L V E, com fundamento no art. 2º, inciso II, da Resolução nº 87 do CSMPF, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
com o objetivo de apurar possível deficiência na estrutura e no serviço público de saúde indígena prestado no posto de saúde da Aldeia Umutina, em 
Barra do Bugres-MT. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Comunique-se à egrégia 6ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da 
Resolução nº 87/2006 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. 

 
MANOEL ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 

##ÚNICO: | MT - 6124| 
PORTARIA Nº 41, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 

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

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 
Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

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

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

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

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

Considerando 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 § 7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o § 4º do artigo 4º da Resolução 
nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000817/2013-62 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar 
as irregularidades envolvidas na suposta apropriação de verbas federais, por particulares, destinadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) no assentamento Vale do Sol I, bem como outros ilícitos relacionados à execução do PRONAF no assentamento 
supracitado, 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. 

 
BIANCA BRITTO DE ARAUJO 

##ÚNICO: | MT - 6162| 
PORTARIA Nº 42, DE 18 DE FEVEREIR DE 2014 

 
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; 

Considerando a notícia de que o TCU constatou irregularidades na Tomada de Contas 019.571/2012-7 que envolvem a realização 
de obras e serviços de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo, 
conforme determina o §7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o §4º do artigo 4º da Resolução 
nº87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Administrativo nº 1.20.000.000426/2013-48 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para 
apurar se houve saneamento das irregularidades percebidas no Acórdão 2655/2012 proferido pelo TCU quando da republicação do Edital 
RDC005/SECOPA/2012. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da 
Resolução nº87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

 
BIANCA BRITTO DE ARAUJO 

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

##ÚNICO: | MS - 3486| 
PORTARIA Nº 30, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA, Procurador da República, lotado e em pleno exercício na Procuradoria da República 

em Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e especialmente: 
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “zelar pela guarda da 

Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público” (artigo 23, inciso I, da atual Constituição da República 
Federativa do Brasil); 

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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)” (artigo 37, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por designação constitucional, proteger o patrimônio público e social, adotando 
todas as medidas legais cabíveis para tanto, bem como fiscalizar a correta aplicação da lei, na forma dos artigos 127, caput e 129, inciso III, da 
Constituição da República; 

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

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), especialmente as constantes dos artigos 
9o, 10 e 11; 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias e ainda não se 
encontra instruído com dados suficientes a fim de se formar uma convicção acerca de eventual medida a ser adotada, de modo a permitir a adoção de 
quaisquer medidas judiciais e/ou extrajudiciais (promover a ação cabível, instaurar inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, 
expedir recomendação, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na questão ou promover o respectivo arquivamento) acerca do melhor 
encaminhamento a ser dado à questão nele versada; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001303/2013-97 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com 
fim de adotar todas as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de “apurar supostas irregularidades decorrentes de 
paralisação e/ou atrasos injustificados na execução de obras relativas ao contrato de repasse CEF n. 263584-09/2008 (firmado entre a Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de representante do Ministério do Esporte, e a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, cuja realização visaria atender a 
reforma e ampliação do estádio de beisebol com construção de arquibancada coberta e banheiros, relativo ao programa esporte e lazer na cidade).” 

DETERMINA que o setor competente da Tutela Coletiva – Ofício do Patrimônio Público e Social – registre, autue e efetive o 
seguinte: 

Observe-se as determinações constantes da Resolução 87/20061, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e 
da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, especialmente no que se refere à renovação anual da presente portaria, ao 
registro em livro próprio, à prorrogação de prazo e à publicidade; 

Matéria: Patrimônio Público e Social 
Município: Campo Grande-MS 
Grupo Temático: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Tema CNMP: Improbidade administrativa 
 

RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA 
##ÚNICO: | MS - 760| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil. Autos n° 1.21.002.000095/2012-16 
 

Considerando o vencimento do prazo para conclusão do presente apuratório, bem como a insuficiência de elementos que permitam 
a tomada de qualquer providência judicial/extrajudicial, determino a prorrogação deste Inquérito Civil por mais um ano, conforme o disposto no art. 9º 
da Resolução do CNMP de n.º 23, de 17.09.07. 

 
MARÍLIA RIBEIRO SOARES RAMOS FERREIRA 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | MS - 781| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório Autos n° 1.21.002.000122/2013-23 
 

A Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, estabelece que o prazo para a 
conclusão do procedimento preparatório pode ser prorrogado por 90 (noventa) dias, uma única vez, em caso de motivo justificável. 

No presente procedimento preparatório, os autos encontram-se aguardando a finalização de minuta de ação civil por ato de 
improbidade cumulada com ressarcimento ao erário. 

Desse modo, uma vez que se verifica atendido o quanto disposto na sobredita norma da Res. CNMP 23/2007, fica prorrogado por 
90 (noventa) dias o Procedimento Preparatório nº 1.21.002.000122/2013-23. 

Após o registro devidos da prorrogação, venham os autos conclusos para análise das respostas. 

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

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 
##ÚNICO: | MS - 3503| 

DESPACHO DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.16.000.000294/2001-43 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
Noutro giro, tendo em vista o contido no expediente de fl. 710, determino que seja novamente oficiado à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie cópia do convênio ali referido (celebrado com o FINEP – Financiadora de 
Estudos e Projetos, com o objetivo de contemplar comunidades indígenas dos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia e Bodoquena com o 
fornecimento de equipamentos para a instalação de telecentros comunitários), bem como de eventuais outros documentos que especifiquem o objeto e o 
montante total a ser empregado na execução do convênio em questão. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3438| 

DESPACHO DE 24 DE JANEIRO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000362/2006-19 
 

Após retorno do presente inquérito civil advindo da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com a 
determinação para que fosse diligenciado à Agência Nacional de Saúde – ANS, a fim de que se manifestasse acerca do objeto do presente IC, a referida 
agência reguladora, em resposta à requisição feita por este signatário, assim dispôs: 

“7.Nos termos da atual regulamentação, insta frisar, no que tange a contrato coletivo de plano de assistência suplementar à saúde, 
que não se exige a autorização desta agência para que se lhe apliquem os índices de reajuste da contraprestação pecuniária por variação anual de custos. 

(…) 
10. Em plano coletivo, os parâmetros para o reajuste são estipulados nas cláusulas contratuais, decorrentes da negociação das partes 

celebrantes, que são a pessoa jurídica estipulante e a operadora de plano de saúde. O critério de cálculo, bem como o percentual apurado, podem ser 
negociados entre as partes. 

(...) 
16. (…) se a pessoa jurídica decide extinguir um contrato de plano de saúde e contratar outro, o novo valor a ser pago não é 

considerado reajuste. Isto porque, a cada contratação de um novo plano, o valor da mensalidade é apurado de acordo com as condições presentes e 
pactuadas naquele momento. Caso a nova contratação ocorra em uma nova operadora, a comparação dos valores fica ainda mais prejudicada. 

17. A formação do preço dos planos de saúde pode considerar fatores assistenciais e não assistenciais. Dentre estes últimos, estão 
compreendidos todos os custos não inerentes diretamente à assistência à saúde do beneficiário, tais como, os custos administrativos, o lucro, e a 
comissão de corretagem. Com relação aos custos assistenciais, são estimadas as despesas com consultas, de cirurgias, de internações e demais 
atendimentos, que são repartidos entre os seus beneficiários. Portanto, o preço final é resultado da realidade de custos de cada operadora, o que 
inviabiliza sua comparação, nestes casos.” (fls. 262-270)(g.n.) 

Desta forma, persistindo os motivos que ensejaram a promoção de arquivamento nestes autos (fls. 241-244), determino o reenvio do 
presente inquérito civil para análise da 3ª CCR. 

Por fim, diante da necessidade de serem ultimadas as providências administrativas no âmbito desta Procuradoria da República antes 
da remessa à Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação, prorrogo por 01 (um) ano o prazo de tramitação do procedimento - com base no art. 
9º da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3482| 

DESPACHO DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000446/2008-14 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista que as informações constantes dos autos (expedientes encartados às fls. 254/264) dão conta de que 

vêm sendo adotadas – inclusive no âmbito judicial (mais precisamente, nos autos da Ação Civil Pública Trabalhista nº 007512000701810004-DF) – 
medidas destinadas a substituir os profissionais das ONG's que prestam atendimento de saúde aos índios por profissionais próprios da SESAI 
(servidores efetivos, concursados), e que no bojo da referida ação, em razão do reiterado descumprimento, por parte da Uniã0, dos aditivos celebrados, 
tem-se a expectativa da deliberação, em reunião a ser realizada no dia 18/02/2014, na Procuradoria-Geral da República,no sentido de que os Ministérios 
Público do Trabalho e Federal, este pelo Grupo de Trabalho Saúde Indígena/6ªCCR, pela execução do Termo de Conciliação Judicial celebrado no bojo 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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da referida ação civil pública, determino seja realizada consulta processual após a data aprazada (18/02), via internet, juntando-se-a ao presente feito e, 
em se confirmando a citada notícia, determino que os autos sejam acautelados, no Núcleo de Tutela Coletiva pelo prazo de 60 (sessenta) dias à espera 
de novas informações e, findo esse prazo, pela realização de nova consulta para conhecimento quanto ao teor da decisão então proferida por conta do 
implemento da execução. Em não se confirmando a notícia, volvam-me os autos conclusos.  

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3487| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público nº 1.21.000.000529/2005-61 
 

Diante das informações prestadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), especialmente quanto à menção sobre 
a conclusão da Consulta Pública nº 31/2005 (objeto principal deste IC), consignando ter a Consulta Pública em questão culminado na publicação da 
Resolução – RDC nº 67, a qual dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, 
imperioso se faz a requisição de informações ao representante, Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais – Regional MS, acerca da satisfação 
e concordância com as disposições constantes da Resolução – RDC nº 67.  

De outro tanto, tendo em vista que o inquérito civil em tela não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de 
quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/06, sendo necessárias novas diligências, 
como expedição de requisições de informações ou documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor 
encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc), prorrogo, com base no no artigo 9º da 
Resolução CNMP n.º 23/2007, por 01 (um) ano, o prazo necessário para a efetivação das diligências necessárias a proporcionar elementos que 
permitam, em relação ao caso em concreto, a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, determinando-se, de imediato, a comunicação à 
Egrégia 3ª CCR/MPF da referida prorrogação. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3437| 

DESPACHO DE 24 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000611/2006-76  
 

Tendo sido determinado o arquivamento do inquérito civilem epígrafe e havendo a necessidade de serem ultimadas as providências 
administrativas no âmbito desta Procuradoria da República antes da remessa à Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação, prorrogo por 01 
(um) ano o prazo de tramitação do procedimento - com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007 -, o que deve ser comunicado à 3ª CCR. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3435| 

DESPACHO DE 27 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000697/2007-18 
 

Tendo sido determinado o arquivamento do inquérito civil em epígrafe e havendo a necessidade de serem ultimadas as providências 
administrativas no âmbito desta Procuradoria da República antes da remessa à Câmara de Coordenação e Revisão para apreciação, prorrogo por 01 
(um) ano o prazo de tramitação do procedimento - com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007 -, o que deve ser comunicado à 3ª CCR. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3489| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil n.º 1.21.000.000750/2007-81 
 

Tendo sido determinado a elaboração de minuta de ação civil pública para fins de atendimento ao objeto do presente inquérito civil 
e havendo a necessidade de serem ultimadas as providências para este fim no âmbito desta Procuradoria da República, antes da efetiva propositura da 
demanda, prorrogo por 01 (um) ano o prazo de tramitação do procedimento - com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007 -, o que deve ser 
comunicado à 3ª CCR. 

Outrossim, tendo em vista a pertinência com o assunto tratado no bojo deste procedimento, junte-se a este IC a ata da 150ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3495| 

DESPACHO DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000826/2010-73 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 

judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista que o ofício de fl. 24 (expedido à Coordenação Técnica Local da FUNAI em Bonito) foi devolvido 

pelos Correios (conforme se verifica do envelope que acompanha o presente), determino que seja novamente oficiado àquela unidade da FUNAI, nos 
termos do referido ofício. Outrossim, determino o cumprimento da determinação constante do despacho de fl. 21, ainda não cumprida. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 3418| 

DESPACHO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001449/2011-71 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista o noticiado no documento de f. 84-96 (Ofício ADM nº 248/2013), por meio do qual a Prefeitura de 

Sidrolândia informou o encaminhamento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de novo projeto para a construção de uma unidade 
escolar na Aldeia Tereré, determino seja novamente oficiado àquela Prefeitura, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações sobre 
eventual resposta do FNDE acerca do projeto em questão. Caso a Prefeitura de Sidrolândia comunique a inexistência de resposta do FNDE, determino, 
desde já, seja o FNDE oficiado para informar, também no prazo de 15 (quinze) dias, a atual situação do projeto mencionado. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3483| 

DESPACHO DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001933/2008-02 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista as informações constantes do expediente de fls. 69/70, determino que seja oficiado ao INCRA, 

requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações circunstanciadas sobre o atual estágio do procedimento de demarcação territorial da 
Comunidade Quilombola Família Cardoso, mencionando, em especial, qual a previsão de realização dos atos que ainda faltam ser implementados.  

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 3493| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.00.000.003858/2003-21 
 

Tendo em vista a chegada a esta Procuradoria da República dos autos 0001849-54.2005.4.03.6000, após pedido de 
desarquivamento realizado ao Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS (fl. 107), determino à assessoria deste gabinete a extração de cópias das 
principais peças dos autos mencionado acima, pertinentes com o objeto deste procedimento investigatório criminal. 

Por fim, verifica-se que o presente PIC ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das 
medidas judiciais e extrajudiciais previstas no art. 1º da Resolução CNMP n.º 13/06. 

Com base no art. 12 da Resolução CNMP n.º 13/2006, portanto, prorrogo por 90 (noventa) dias o prazo para a realização de 
diligências, o que deve ser comunicado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | MG - 862| 

PORTARIA Nº 9, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref. PP nº 1.22.005.000186/2013-67 
 

Objeto: Apurar possível malversação de recursos federais transferidos ao Município de Varzelândia/MG pelo Fundo Nacional de 
Saúde, por meio da celebração do Convênio nº. 753/1998, cujo objeto era a execução de ações do plano de erradicação do mosquito da dengue. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Câmara:5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, 
inciso III, da Constituição e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a notícia de irregularidades na execução do Convênio nº 753/1998, celebrado com o Fundo Nacional de Saúde 
para a execução de ações do plano de erradicação do mosquito da dengue, gerando lesão ao erário; 

CONSIDERANDO que se trata do emprego de recursos federais sujeitos a prestação de contas perante o órgão federal concedente, 
circunstância que fixa a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual demanda judicial que venha a envolver os fatos (art. 109, I, da 
CR e Súmula nº 208 do STJ); 

CONSIDERANDO que se encontra prescrita possível responsabilidade por improbidade administrativa, nos termos do 23, I, da Lei 
8.429/92, visto que o gestor responsável pela execução do objeto do convênio exerceu o mandato de prefeito do Município de Varzelândia entre os 
anos de 1997 a 2004; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, com a finalidade de apurar se 
houve malversação de recursos federais repassados ao Município de Varzelândia/MG pelo Fundo Nacional de Saúde, por meio da celebração do 
Convênio nº. 753/1998, cujo objeto era a execução de ações do plano de erradicação do mosquito da dengue, de modo a subsidiar futura adoção das 
medidas judiciais cabíveis – especialmente a respectiva ação de ressarcimento ao erário pelos supostos danos causados –, ou promoção de 
arquivamento.  

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 02-A a 03-A, incluindo-se o objeto do 
inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da 
Procuradoria da República no Município de Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – 
versão consolidada).  

Diligencie-se perante o Diretor da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros, solicitando a apreciação da petição protocolada 
nos autos nº 1950-50.2013.4.01.3807 no dia 18/11/2013. Em seguida, acautelem-se os autos na SJUR até que (a) a Justiça Federal – 2ª Vara da 
Subseção Judiciária de Montes Claros – envie os apensos do IPL 077/2010 (processo nº 1950-50.2013.4.01.3807) e conceda carga do volume principal 
para retirada de cópias; ou (b) pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Designo os servidores do Setor de Apoio aos Gabinetes desta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariarem o 

presente inquérito civil. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
##ÚNICO: | MG - 867| 

PORTARIA Nº 10, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref. Procedimento administrativo nº 1.22.005.000171/2013-07 
 

Objeto: Apurar a possível malversação de recursos federais transferidos ao Município de São Francisco/MG pela FUNASA, no ano 
de 2010, para construção de módulos sanitários na Comunidade quilombola Bom Jardim da Prata.  

Câmara:5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, 
inciso III, da Constituição e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO o teor das declarações do presidente do Conselho Nacional de Saúde do Município de São Francisco/MG (f. 5-
6), que noticia supostas irregularidades relacionadas ao TC/PAC nº 0930/2009, celebrado entre a FUNASA e o Município de São Francisco/MG, no 
valor total de R$ 1.584.330,50, tendo como contrapartida o valor de R$ 144.330,50, cujo objeto era a construção de 280 módulos sanitários (banheiros) 
na Comunidade quilombola Bom Jardim da Prata, situada na zona rural do Município de São Francisco/MG;  

CONSIDERANDO que as supostas irregularidades envolvem: a) fragilidade da estrutura dos banheiros; b) utilização de material de 
péssima qualidade; c) realização de algumas fossas em locais mais altos que os banheiros; d) utilização, em alguns locais, de fossas antigas; e) 
existência de diversas irregularidades na lista de beneficiários (f. 5-6); 

CONSIDERANDO que os fatos podem, em tese, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, passível de 
sancionamento na forma da Lei nº 8.429/92, além de crime previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67;  

CONSIDERANDO que se trata do emprego de recursos federais sujeitos a prestação de contas perante o órgão federal (FUNASA), 
circunstância que fixa a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual demanda judicial que venha a envolver os fatos (art. 109, I, da 
CF e Súmula nº 208 do STJ); 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimentoem epígrafe, com a finalidade de apurar se houve 
malversação dos recursos federais transferidos pela FUNASA ao município de São Francisco/MG, no ano de 2010, para construção de módulos 
sanitários domiciliares na Comunidade quilombola Bom Jardim da Prata, de modo a subsidiar futura adoção das medidas judiciais cabíveis ou 
promoção de arquivamento.  

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de fls. 02-A a 04-A, incluindo-se o objeto do 
inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da 
Procuradoria da República no Município de Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – 
versão consolidada).  

Como providências iniciais, determino: 
a) expedição de ofício à FUNASA, com cópia desta portaria e de f. 5-6, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias: a.1) envio de 

cópia do TC/PAC nº 0930/2009, celebrado com o Município de São Francisco/MG; a.2) envio do relatório técnico de vistoria realizado no local de 
construção dos sanitários domiciliares naquela municipalidade, ou, caso ainda não tenha sido elaborado, que seja empreendida a vistoria no local; 
 

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 
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b)expedição de ofício à Prefeitura Municipal de São Francisco/MG, com cópia desta portaria, requisitando, no prazo de 15 (quinze) 
dias, o envio de cópias de todos os documentos existentes naquela municipalidade sobre a utilização dos recursos do convênio nº TC/AC nº 0930/2009, 
firmado com a FUNASA, incluindo-se as notas fiscais e de empenho, cópia de cheques, extratos de conta bancária específica do convênio etc (ref. 
Processo licitatório nº 062/2011);  

c) a realização de pesquisas nos bancos de dados do Ministério Público Federal e, se necessário, da Delegacia de Polícia Federal em 
Montes Claros/MG, para certificar a (in)existência de peça informativa criminal, inquérito policial ou ação penal referente aos fatos de que trata esta 
portaria; 

d) o registro desta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Designo os servidores do Setor de Apoio aos Gabinetes desta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariarem o 

presente inquérito civil. 
Atendidas as determinações e respondidos os ofícios, venham os autos conclusos.  
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 8328| 
PORTARIA Nº 27 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

1.22.000.002409/2013-71; 
Considerando que os autos em apreço foram instaurados a partir do recebimento de ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, o qual encaminhou cópia do IPL n. 00276/2012 – DPF/MOC/MG, que investiga César Marconi Alencar por suposto 
dano causado em detrimento de bens situados em terras da União, no projeto de assentamento Irmã Doroty II, no município de Coração de Jesus/MG; 

Considerando que Procuradoria da República no Município de Montes Claros/MG pede a intervenção desta Procuradoria em Belo 
Horizonte para apuração das razões da demora do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no ajuizamento de demanda na 
esfera cível direcionada a solucionar o fato; 

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 preparatório em apreço, cujo objeto será a investigação de possível desídia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA quanto à tomada das medidas cabíveis para a reintegração de posse de terras da União e ressarcimento ao erário, consequências de suposta 
conduta criminosa de César Marconi Alencar. 

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

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

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos 
conclusos, caso seu termo final se avizinhe. 

4. Inicialmente, reitere-se o ofício de fl. 101, com cópia da resposta de fl. 102, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, 
informações atualizadas acerca do procedimento administrativo n. 54170.003175/2012-98. 

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

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | PA - 1111| 
PORTARIA Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.003.000095/2012-23 que trata de representação que 

noticia supostas irregularidades no uso de veículo oficial do IBAMA, no Município de Altamira; 
d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 

§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000095/2012-23, a partir do procedimento preparatório de mesmo número, para 
promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 

1 – Retornem conclusos para avaliação dos documentos encaminhados pelo IBAMA; 
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2 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ªCCR, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso 
VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução 
nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA 

##ÚNICO: | PA - 992| 
PORTARIA Nº 11, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Classificação Temática: 5ª CCR – Regularidade do serviço público federal. 
Representante: atuação de ofício. Interessado: Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Assunto: Apurar a regularidade 
do serviço público federal prestado pelo IBAMA, especialmente quanto aos 
motivos e responsabilidades pela comunicação tardia de crimes ambientais. 

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

e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros), e, ainda: 
CONSIDERANDO serem recorrentes as comunicações tardias de crimes ambientais constatados em diligências fiscalizatórias do 

IBAMA, como no caso daquelas realizadas por meio dos seguintes ofícios PA/DITEC/IBAMA: 
 

Documento PA/DITEC/IBAMA Data da lavratura do Auto de Infração Data da comunicação ao Ministério Público 
Federal 

Ofício nº 02018.003378/2013-24 30 de setembro de 2008 4 de dezembro de 2013 (já consumada a 
prescrição) 

Ofício nº 02018.003365/2013-55 18 de maio de 2012 4 de dezembro de 2013 

Ofício nº 02018.003375/2013-91 18 de maio de 2012 4 de dezembro de 2013 

Ofício nº 02018.003386/2013-71 7 de agosto de 2009 4 de dezembro de 2013 

Ofício nº 02018.003374/2013-46 19 de agosto de 2010 4 de dezembro de 2013  

Ofício nº 02018.003357/2013-17 8 de julho de 2010 4 de dezembro de 2013  

Ofício nº 02018.003367/2013-46 30 de agosto de 2010 4 de dezembro de 2013 

 
CONSIDERANDO que, no caso narrado no ofício nº 02018.003378/2013-24 - PA/DITEC/IBAMA, embora a prática do crime 

tenha sido constatada em 30 de setembro de 2008, o IBAMA somente diligenciou a comunicação ao MPF em 4 de dezembro de 2013 (vide etiqueta 
MPF/PRPA nº 37946/2013), ou seja, mais de um ano após a consumação da prescrição penal; 

CONSIDERANDO que a comunicação tardia de crime, mesmo quando não consumada a prescrição penal, reduz significativamente 
as chances de êxito das investigações tendentes à repressão dos crimes ambientais; 

CONSIDERANDO que incumbe ao MPF zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CR, art. 129, inciso II; e Lei Complementar nº 
75/93, art. 5º, inciso II, alínea “b”), 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar 
a regularidade do serviço público federal prestado pelo IBAMA, especialmente quanto aos motivos e responsabilidades pela comunicação tardia de 
crimes ambientais. 

Determino, inicialmente, a adoção das seguintes providências: 
1 – Oficie-se ao Superintendência do IBAMA em Belém, para que, em 30 dias, esclareça qual a dinâmica de comunicação da 

prática de crime ambiental, descrevendo os passos adotados desde a constatação “in loco” pela equipe de fiscalização até a efetiva comunicação ao 
Ministério Público. Requisitar, no mesmo prazo, a apresentação dos motivos da tardia comunicação de crime realizada por meio dos ofícios indicados 
supra, bem como a indicação das eventuais providências tomadas no âmbito disciplinar. 

2 – Oficie-se ao Núcleo Criminal da PRPA, sugerindo a provocação de diálogo interinstitucional com o IBAMA (SUPES/PA), com 
a finalidade de recomendar o encaminhamento direto da comunicação de crime ambiental para a Procuradoria da República que detém atribuição 
persecutória, ao invés da sistemática atual de direcionamento indistinto à PRPA. 

3 – Junte-se aos presentes autos cópia dos ofícios indicados na tabela mais acima, bem como dos respectivos autos de infração. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
##ÚNICO: | PA - 1016| 

PORTARIA Nº 12, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Classificação Temática: PFDC – Serviço essencial – Assistência Jurídica 
Representante: de ofício Interessado: União – Defensoria Pública da União 
Assunto: Apurar a necessidade de criação e implantação da DPU nesta 
circunscrição judiciária federal. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros), e, ainda: 

CONSIDERANDO o dever do Estado de promover a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, 
consoante disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a absoluta relevância das atribuições da Defensoria Pública da União, instituição incumbida da prestação 
gratuita de assistência jurídica (orientação e aconselhamento jurídicos, conciliação e representação do assistido em face da Administração Pública) e 
judiciária (ajuizamento de ações, interposição de recursos e defesa em processos cíveis ou criminais perante o Poder Judiciário), como instrumento no 
processo de acessibilidade universal à Justiça (arts. 5º, LXXIV, e 134, ambos da Constituição da República; e art. 8º, itens 1 e 2, alínea e, do Decreto nº 
678/92, que promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica); 

CONSIDERANDO a ausência de Defensoria Pública da União no âmbito desta Subseção Judiciária, composta por 7 municípios 
(Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento, Goianésia do Pará, Jacundá, Pacajá e Tailândia), o que compromete a assistência jurídica gratuita aos 
cidadãos necessitados que residem em tais localidades;  

CONSIDERANDO que a baixa capilaridade da Defensoria Pública da União no Estado do Pará - instalada apenas na capital do 
Estado e em Santarém -, não é compatível com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de promover a redução das desigualdades 
regionais (art. 3º, inciso III, da CR), cuja observância reclama uma atenção mais qualificada quanto à estruturação das unidades do DPU na Região 
Norte do país; 

e CONSIDERANDO que incumbe ao MPF zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, o que inclui a busca pela efetivação do 
direito dos necessitados à assistência jurídica integral e gratuita, em âmbito federal (CR, art. 129, inciso II; e Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, inciso 
II, alínea “b”). 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos (PFDC), com o 
objetivo de apurar, com mais vagar, a necessidade de criação e implantação da DPU nesta circunscrição judiciária federal. 

Determino, inicialmente, a adoção das seguintes providências: 
1 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n. 87/2010, 

do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no e-DMPF, conforme disposto no art. 
16º da mesma Resolução; 

2 – Seja oficiado o Defensor Público-Geral da União, solicitando informações sobre a criação e implantação da DPU nesta 
circunscrição judiciária federal, inclusive com o encaminhamento de expansão da atuação do mencionado órgão no Estado do Pará. Acaso não haja a 
previsão de implantação da DPU em curto espaço de tempo, solicitar, ainda, manifestação sobre a possibilidade de sefirmar convênio com a Defensoria 
Pública do Estado do Pará, na forma do art. 14, § 1º, da LC nº 80/19941, enquanto solução imediata e de caráter temporário. 

3 – Expeça-se ofício de igual teor ao Defensor Público-Chefe da DPU no Estado do Pará. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
##ÚNICO: | PA - 977| 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 2, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
 

Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL e pelo MUNICÍPIO DE NOVO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, 
como medida simbólica da implantação do Projeto “Ministério Público pela 
Educação – MPEDUC” naquele município. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Excelentíssimo Procurador da República PAULO RUBENS 
CARVALHO MARQUES, adiante denominado compromitente; e 

O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 
34.626.416/0001-31, representado pela Prefeita Municipal VALMIRA ALVES DA SILVA, pelo Secretário Municipal de Educação PEDRO DA 
SILVA FONTES e pela Procuradora Municipal JULIANA MANTANDON, adiante denominado compromissado, 

CONSIDERANDO a existência do Inquérito Civil nº 1.23.007.000017/2014-51, instaurado na Procuradoria da República no 
Município de Tucuruí para a Implantação do Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEDUC” no município de Novo Repartimento/PA; 

CONSIDERANDO a importância da atuação conjunta do Ministério Público com vistas à melhoria da educação básica no Estado 
do Pará; 

CONSIDERANDO que o “Ministério Público pela Educação” (MPEDUC) é um projeto desenvolvido para ser executado em 
parceria entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS, e busca estabelecer o direito à educação básica 
de qualidade como matéria de atuação fundamental nessas instituições, bem como de promover a necessidade da participação social na temática. 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o passo inicial da implantação do MPEDUC no Estado do Pará consistiu no levantamento de informações 
gerais sobre o estado da educação no município de Novo Repartimento, permitindo constatar a inegável crise da educação básica no Município de 
Novo Repartimento, que deve ser prontamente enfrentada pelos gestores municipais, de forma enérgica e com comprometimento inequívoco; 

CONSIDERANDO a necessidade da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação de ajustarem-se ao que dispõem a 
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
relacionada ao pleno cumprimento da Lei do FUNDEB compete ao Ministério Público dos Estados e ao Ministério Público Federal, especialmente 
quanto às transferências de recursos federais (art. 29 da Lei nº 11.494/2007); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, art. 129, II e a Lei Complementar nº 75/1993, art. 2º, preconizam a 
incumbência do Ministério Público de lançar mão das medidas adequadas e necessárias para o efetivo respeito do Poder Público e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados; 
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CELEBRAM o presente título executivo extrajudicial, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 585, do Código de Processo 
Civil, nos termos das cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Município de Novo Repartimento, por meio da Prefeita subscritora, compromete-se a não efetuar 
nenhum gasto com publicidade oficial televisiva nos próximos 12 meses, esforçando-se para o total redirecionamento de tais rubricas orçamentárias 
para a educação; 

CLÁUSULA SEGUNDA - O Município de Novo Repartimento, por meio da Prefeita subscritora, compromete-se a reduzir em 
50% a publicidade oficial não televisiva relacionada a qualquer ato de governo, nos próximos 12 meses, esforçando-se para o total redirecionamento de 
tais rubricas orçamentárias para a educação; 

CLÁUSULA TERCEIRA – O Município de Novo Repartimento, por meio da Prefeita e do Secretário Municipal de Educação, 
compromete-se a criar, no prazo de 2 dias, COMISSÃO DE AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO DO MPEDUC NO MUNICÍPIO DE NOVO 
REPARTIMENTO, de caráter apartidário, com vistas ao enfrentamento da crise na educação básica. Tal Comissão será integrada pelo Secretário 
Municipal de Educação, pelos Presidentes do Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB e do Conselho de Alimentação Escolar, por uma 
nutricionista, por uma assistente social e por um representante das escolas da zona urbana e por um representante das escolas situadas nas seguintes 
localidades, da zona rural: Distrito de Maracajá, Distrito de Belo Monte e Distrito de Vitória da Conquista; 

Parágrafo primeiro - Serão convidados para integrar tal Comissão um representante dos servidores públicos municipais e dos 
trabalhadores rurais do município. Tal Comissão terá a incumbência de acompanhar a gestão da educação, com a proposição de melhorias, 
identificação dos pontos críticos e acionamento do Ministério Público (Estadual ou Federal), apresentando, no prazo de 15 dias, um Plano Emergencial 
de Gestão da Crise na Educação de Novo Repartimento. 

Parágrafo segundo - Tratar-se-á de uma instância informal e transitória de controle da gestão da educação, não havendo quaisquer 
contrapartidas financeiras aos seus integrantes. 

CLÁUSULA QUARTA – O Município de Novo Repartimento, por meio da Prefeita e do Secretário Municipal de Educação, 
compromete-se a, no prazo de 30 dias, regularizar o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) e o Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), assegurando-lhes a atuação com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local (§ 
7º), bem como dotando-lhes de estrutura física e condições de trabalho adequadas aos seus elevados propósitos institucionais, observando o que dispõe 
o art. 24, § 5º, da Lei nº 11.494/2007. 

CLÁUSULA QUINTA – O Município de Novo Repartimento, por meio da Prefeita e do Secretário Municipal de Educação, 
compromete-se a ativar a Escola SANTOS DUMONT (Vila Iguaraci, km 225, Transamazônica, lago esquerdo), no prazo de 10 dias, inclusive com 
instalação de equipamentos básicos, viabilizando que os alunos já recomecem as aulas no espaço novo. Considerando a informação de que a não 
ativação da escola decorre da construção contígua da cozinha com o banheiro, deverão ser realizados reparos emergenciais para permitir solução de 
caráter transitório, considerada a prioridade do direito fundamental à educação; 

CLÁUSULA SEXTA – O descumprimento injustificado das compromissos assumidos supra, para além da ausência de 
compromisso dos gestores municipais, acarretará a imposição de multa, de caráter pessoal, a ser assumido pelas pessoas da sra. VALMIRA ALVES 
DA SILVA e do sr. PEDRO DA SILVA FONTES , consistente em um valor cheio da remuneração de cada um, a cada 15 (quinze) dias de atraso. 

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente Termo de Ajustamento de Conduta tem eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos 
arts. 5° e 6° da Lei n° 7.347/85, e 585, II e VIII, do Código de Processo Civil; 

CLÁUSULA OITAVA – Fica autorizada a divulgação do presente TAC para terceiros e público em geral pelas partes. O Prefeita e 
o Secretário Municipal de Educação afixarão cópia do presente nas respectivas sedes, em locais adequados, além de promover a divulgação no sítio 
eletrônico do Município. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL disponibilizará publicação de seu extrato no e-DMPF, bem como no sítio eletrônico 
da Procuradoria da República no Estado do Pará; 

CLÁSULA NONA – Fica eleita a Subseção Judiciária da Justiça Federal em Tucuruí para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
que possam se originar do presente compromisso; 

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente Termo entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá vigente até a constatação do 
cumprimento integral das obrigações assumidas. 

E, por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
Procurador da República 

 
VALMIRA ALVES DA SILVA 

RG 1659297 
Prefeita Municipal de Novo Repartimento/PA 

 
PEDRO DA SILVA FONTES 

RG 3459237 
Secretário Municipal de Educação de Novo Repartimento/PA 

 
JULIANA MANTANDON 

OAB/PA 18678-B 
Procuradora Municipal de Novo Repartimento/PA 

##ÚNICO: | PA - 192| 
DESPACHO Nº 19, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 
Espécie a ser instaurada: Procedimento Administrativo - Acompanhamento 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, e 
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CONSIDERANDO que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 
225 da Constituição da República). 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de assegurar a higidez do princípio 
da vedação do retrocesso na política de implementação da proteção ambiental1, visando à consequente obstaculização do fechamento açodado do 
Escritório Regional do Ibama em Tucuruí (processo nº 0004937-50.2013.4.01.3907, com tramitação na Subseção Judiciária de Tucuruí); 

CONSIDERANDO que, diante do indeferimento do pedido liminar no processo supra, o Parquet interpôs Agravo de Instrumento 
perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (AI nº 0068726-07.2013.4.01.0000), no qual comprometeu-se a instaurar procedimento para verificar 
a regularidade e eficiência do serviço público federal prestado, caso fossem mantidas as atividades do mencionado Escritório Regional. 

CONSIDERANDO que o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, através de decisão monocrática da lavra do eminente 
Desembargador Federal KASSIO NUNES MARQUES, manteve as atividades da Unidade Avançada, antecipando os efeitos da tutela recursal para 

“i) determinar que o IBAMA se abstenha de adoção de medidas, que impliquem no esvaziamento das atividades da unidade 
avançada em Tucuruí, até o julgamento final da ação originária ou deste recurso, o que advier primeiro;  

ii) determinar, caso já efetivada a desativação, a sua reativação nos moldes anteriormente existente, bem como seja retomada a 
normalidade organizacional da mencionada unidade descentralizada, com o restabelecimento de rotinas de trabalho necessárias ao fiel desempenho das 
competências fiscalizatórias, bem como a designação de servidor para chefiar a unidade;  

iii) determinar retomada de todo o apoio operacional, logístico, de material (veículos, suprimentos etc) e recursos humanos para o 
normal funcionamento da unidade descentralizada, o que inclui o restabelecimento dos serviços de vigilância, limpeza e telefonia”. 

(TRF1, decisão monocrática extraída do e-DJF1 nº 230, publicado em 27.11.2013). 
CONSIDERANDO que a constatação da suposta deficiência da unidade avançada – um dos principais argumentos utilizados pela 

Administração do IBAMA para justificar a decisão administrativa - não pode ser suprida com a drástica medida da extinção do órgão, haja vista que a 
consequência (fechamento) que se quer atribuir à causa (baixa efetividade) é desproporcional;  

Resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, com o propósito específico de 
acompanhar a regularidade e eficiência do serviço público federal prestado pelo IBAMA por meio do Escritório Regional de Tucuruí, notadamente em 
face da decisão judicial do TRF da 1ª Região que determinou a continuidade do seu funcionamento até o julgamento final da ação originária (processo 
nº 0004937-50.2013.4.01.3907) ou do recurso de agravo de instrumento (AI nº 0068726-07.2013.4.01.0000). 

Como providências iniciais, determina-se: 
a) seja oficiado ao Superintendente do Ibama no Estado do Pará para que informe qual o servidor designado para chefiar o 

Escritório Regional em Tucuruí, bem como apresente o quadro dos servidores lotados naquela unidade, com a indicação dos expedientes disciplinares 
por eles eventualmente respondidos nos últimos 5 anos; 

b) seja oficiado ao Escritório Regional do Ibama em Tucuruí, requisitando a apresentação de relatório estatístico quanto aos atos 
praticados com a participação de servidores lotados na unidade no ano de 2013, com a respectiva data e o resumo de cada um deles (autos de infração, 
embargos e apreensões realizadas, fiscalizações empreendidas etc). Solicitar, ainda, a elaboração de relatório com todos os bens e/ou produtos florestais 
apreendidos (estejam no pátio ou não), bem como a prestação de informações sobre a adequação do pátio à conservação de tais bens e/ou produtos. [O 
ofício deverá ser entregue ao chefe da unidade ou a qualquer servidor ali lotado, se aquele não estiver presente]. 

c) seja realizada diligência “in loco” para averiguar as condições atuais (físicas e organizacionais) do Escritório Regional para o 
desenvolvimento de suas atividades, tais como a disponibilidade de viatura, a forma de armazenamento dos documentos, a forma de tramitação e 
transporte de documentos para outras unidades, a presença de zeladores e vigilantes,a adequabilidade do pátio para o armazenamento de bens e/ou 
produtos florestais apreendidos etc. Para tanto, designo equipe formada por 2 técnicos administrativos, que terão prazo de 3 dias para a elaboração do 
respetivo relatório. 

d) após a diligência “in loco”, seja agendada reunião com os servidores lotados no Escritório Regional de Tucuruí, para a qual será 
convidado o Superintendente do Ibama no Pará. 

Proceda-se ao registro e à publicação do presente despacho de instauração, na forma do artigo 15 da Resolução nº 87/2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Dê-se ciência da instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Fica designado para secretariar os trabalhos quanto a este procedimento o servidor do MPF Tiago Ferreira da Cunha. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
##ÚNICO: | PA - 5136| 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.23.000.000106/2011-14 
 

Os autos do presente Inquérito Civil tem por objeto apuração de possíveis atos de improbidade administrativa na execução de obras 
do PAC pelo município de Belém, referente à regularização fundiária na área de urbanização da Sub-Bacia 2 – PAC, tendosido celebrado o Convênio 
nº 003/2011-SEURB/CODEM, em 31/12/3012, entre a Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB e a Companhia de Desenvolvimento e 
Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM. 

Foram feitas várias requisições de informações à SEURB. Na sua última resposta (fls. 203/205), a SEURB informou que não havia 
nenhuma prestação de contas pendente tendo em vista não ter sido liberado ainda nenhum valor pela CEF. Informou também que a vigência do 
Convênio nº 003/2011-SEURB/CODEM foi prorrogada até 06/01/2014. 

Assim, tendo em vista que o prazo do referido convênio expirou em 06/01/2014, não tendo ainda nos autos qualquer informação 
acerca da execução do objeto do mesmo, a continuidade do andamento do feito é medida que se impõe, face a necessidade do prosseguimento das 
diligências. 

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. 

Neste sentido, resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Como diligência de instrução requisite-se à SEURB que preste informações acerca da execução do objeto do Convênio nº 
003/2011-SEURB/CODEM, cuja vigência era até 06/01/2014, devendo a resposta ao questionamento se fazer acompanhar de cópias da documentação 
pertinente. 

Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional da República 

##ÚNICO: | PA - 579| 
DESPACHO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.23.005.000109/2013-70 
 

 Considerando os prazos previstos no art 4º §1º da Resolução nº 87/CSMPF, de 06 de abril de 2010; 
 Resolvo PRORROGAR o presente Procedimento Administrativo por mais 90 dias.  
 Ante o exposto, determino: 
Após a resposta ao Ofício nº 128/2014, retornem os autos ao Gabinete. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PA - 759| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.000180/2011-31 
 

1. Prorrogo o feito, uma única vez, nos termos da Res. 87/2006 do Conselho Superior do MPF.  
2. Após registros pertinentes, venham os autos conclusos. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 747| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.006.000187/2013-64 
 

1. O feito não está devidamente instruído para propositura de ACP. 
2. Prorrogue-se o feito por mais 90(noventa) dias, nos termos do art. 3º, §6º, da Res. 23/2007, do CNMP. Comunique-se a PFDC , 

pelo ÚNICO.  
3. Após, conclusos.  
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
##ÚNICO: | PA - 978| 

DESPACHO N° 217, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.23.007.000125/2013-42 
 

Considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2012, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e tendo em vista a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos apurados, 
resolvo PRORROGAR por 90 (noventa) dias o presente Procedimento Preparatório. 

Dê-se ciência à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
Procurador Da República 

##ÚNICO: | PA - 975| 
DESPACHO N° 216, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.23.007.000126/2013-97 
 

Considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2012, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e tendo em vista a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos apurados, 
resolvo PRORROGAR por 90 (noventa) dias o presente Procedimento Preparatório. 

Dê-se ciência à 5ª Câmara. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
Procurador da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | PA - 981| 

DESPACHO N° 218, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.23.007.000083/2013-40 
 

Considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2012, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e tendo em vista a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos apurados, 
resolvo PRORROGAR por 90 (noventa) dias o presente Procedimento Preparatório. 

Dê-se ciência à 5ª Câmara. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
Procurador Da República 

##ÚNICO: | PA - 741| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.000519/2008-01 
 

1. O feito não está devidamente instruído para propositura de ACP. 
2. Prorrogue-se o feito por mais um ano, nos termos do art. 9º, da Res. 23/2007, do CNMP. Comunique-se a 5ª Câmara , pelo 

ÚNICO.  
3. Após, conclusos.  
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 757| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.000620/2009-35 
 

1. Prorrogo o feito, uma única vez, nos termos da Res. 87/2006 do Conselho Superior do MPF.  
2. Após registros pertinentes, venham os autos conclusos. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 761| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.001436/2011-27 
 

1. Prorrogo o feito, uma única vez, nos termos da Res. 87/2006 do Conselho Superior do MPF.  
2. Após registros pertinentes, venham os autos conclusos. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 742| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.001518/2009-57 
 

1. Prorrogo o feito, uma única vez, nos termos da Res. 87/2006 do Conselho Superior do MPF.  
2. Após registros pertinentes, venham os autos conclusos. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 755| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.001588/2011-20 
 

1. Prorrogo o feito, uma única vez, nos termos da Res. 87/2006 do Conselho Superior do MPF.  
2. Após registros pertinentes, venham os autos conclusos. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | PA - 749| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

ICP 1.23.000.001862/2011-61 
 

1. O feito não está devidamente instruído para propositura de ACP. 
2. Prorrogue-se o feito por mais um ano, nos termos do art. 9º, da Res. 23/2007, do CNMP. Comunique-se a 5ª Câmara , pelo 

ÚNICO.  
3. Após, conclusos.  
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 743| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.002136/2011-65 
 

1. O feito não está devidamente instruído para propositura de ACP. 
2. Prorrogue-se o feito por mais um ano, nos termos do art. 9º, da Res. 23/2007, do CNMP. Comunique-se a 5ª Câmara , pelo 

ÚNICO.  
3. Após, conclusos.  
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 746| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.002316/2011-47 
 

1. Prorrogo o feito, uma única vez, nos termos da Res. 87/2006 do Conselho Superior do MPF.  
2. Após registros pertinentes, venham os autos conclusos. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | PA - 753| 
DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP 1.23.000.002583/2005-76 
 

1. O feito não está devidamente instruído para propositura de ACP. 
2. Prorrogue-se o feito por mais um ano, nos termos do art. 9º, da Res. 23/2007, do CNMP. Comunique-se a 5ª Câmara , pelo 

ÚNICO.  
3. Após, conclusos.  
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | PR - 332| 
PORTARIA Nº 2, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, fundamentado nos arts. 

127 e 129, III, da Constituição da República c/c arts. 6.º, VII, e 7.º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e de acordo com os arts. 2.º, §§ 6.º e 7.º, e 4.º, 
da Resolução CNMP n.º 23/2007, resolve converter o procedimento preparatório n.º 1.25.015.000077/2013-19 em inquérito civil, cujo objeto será 
apurar o não atendimento das condicionalidades voltadas à educação no Programa Bolsa Família, previstas na Portaria GM/MDS n.º 321/2008, no 
município de Porto Vitória (PR). 

Proceda-se ao registro e autuação da presente. Remeta-se cópia desta portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para 
conhecimento, inclusão na sua base de dados e publicação. 

 
EDUARDO ALVES FONTE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | PR - 496| 

PORTARIA Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PP nº 1.25.011.000110/2013-41 
 

 
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 
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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 201; e na Resolução CNMP n.º 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente (art. 
129, III, da Constituição Federal e art. 1º, I, da Lei nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que os rios Paraná e Paranapanema são bens da União (art. 20, III, da Constituição Federal) e necessitam de 
proteção às suas respectivas ictiofaunas; 

CONSIDERANDO que chegou a esta Procuradoria, por intermédio do Instituto Ambiental do Paraná, a notícia da ocorrência de 
infração ambiental, consistente em praticar pesca amadora com o uso de petrecho proibido, no Rio Paraná, município de Querência do Norte/PR, 
conforme Auto de Infração Ambiental n° 104863, emitido pelo IAP em 27/10/2013, em face de Everaldo Lourenço Silva. 

CONSIDERANDO que a União deve ter seus interesses defendidos perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil), justificando-se a atuação do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o meio ambiente, conforme reconhecido, expressamente, na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (LC nº 75/1993, art. 6º, VII, b e d); 

CONSIDERANDO as informações colhidas até o momento no presente procedimento preparatório; 
CONSIDERANDO que não foi possível concluir-se pelo arquivamento do presente; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de promoção de mais diligências para conclusão do presente; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil, para tanto determinando: 
a) Autue-se a presente sob o nome “Inquérito Civil Público”; b) Vincule-se à E. 4ª CCR, tema: dano ambiental; c) Cadastre-se sob o 

assunto: “Buscar a reparação do dano ambiental provocado em razão da prática de pesca amadora com o uso de petrecho proibido, atribuído a Everaldo 
Lourenço Silva”; d) Interessados: União Federal e IAP; e) Representado: Everaldo Lourenço Silva; f) determino: 

1) a elaboração minuta de TAC a ser oferecido ao representado, de acordo com as condições descritas no despacho anexo à 
representação; 

2) a notificação do representado para que compareça a esta Procuradoria da República, a fim de celebrar Termo de Ajustamento de 
Conduta com o Ministério Público Federal para reparação do dano ambiental objeto dos autos; 

g) designo para secretariar o presente, o Secretário de Tutela deste Gabinete,BIBIANA ALVES MORANGUEIRA TOMAZ DE 
AQUINO, bem como o servidor que eventualmente venha a substituí-la em seus afastamentos legais; h) Comunique-se à E. 4ª CCR acerca da 
instauração do presente, devendo-se informar o número, assunto e interessados; i) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer 
cumprir o presente; j) Afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo de 10 dias; e k) Após, conclusos. 

 
RAPHAEL OTÁVIO BUENO SANTOS 

##ÚNICO: | PR - 333| 
PORTARIA Nº 3, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, fundamentado nos arts. 

127 e 129, III, da Constituição da República c/c arts. 6.º, VII, e 7.º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e de acordo com os arts. 2.º, §§ 6.º e 7.º, e 4.º, 
da Resolução CNMP n.º 23/2007, resolve converter o procedimento preparatório n.º 1.25.015.000047/2013-11 em inquérito civil, cujo objeto será 
verificar o cumprimento da lei federal nº 11.108/2005, que assegura às parturientes acompanhamento permanente de pessoa de sua confiança no 
período de parto e pós-parto imediato, pelo Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes, localizado no município de São Mateus do Sul (PR). 

Proceda-se ao registro e autuação da presente. Remeta-se cópia desta portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para 
conhecimento, inclusão na sua base de dados e publicação. 

 
EDUARDO ALVES FONTE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | PR - 499| 

PORTARIA Nº 4, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PP nº 1.25.011.000110/2013-41 
 

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 201; e na Resolução CNMP n.º 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente (art. 
129, III, da Constituição Federal e art. 1º, I, da Lei nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que os rios Paraná e Paranapanema são bens da União (art. 20, III, da Constituição Federal) e necessitam de 
proteção às suas respectivas ictiofaunas; 
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CONSIDERANDO que chegou a esta Procuradoria, por intermédio do Instituto Ambiental do Paraná, a notícia da ocorrência de 
infração ambiental, consistente em praticar pesca amadora com o uso de petrecho proibido, no Rio Paraná, município de Querência do Norte/PR, 
conforme Auto de Infração Ambiental n° 104864, emitido pelo IAP em 27/10/2013, em face de Joaquim dos Santos Freitas. 

CONSIDERANDO que a União deve ter seus interesses defendidos perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil), justificando-se a atuação do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o meio ambiente, conforme reconhecido, expressamente, na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (LC nº 75/1993, art. 6º, VII, b e d); 

CONSIDERANDO as informações colhidas até o momento no presente procedimento preparatório; 
CONSIDERANDO que não foi possível concluir-se pelo arquivamento do presente; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de promoção de mais diligências para conclusão do presente; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil, para tanto determinando: 
a) Autue-se a presente sob o nome “Inquérito Civil Público”; b) Vincule-se à E. 4ª CCR, tema: dano ambiental; c) Cadastre-se sob o 

assunto: “Buscar a reparação do dano ambiental provocado em razão da prática de pesca amadora com o uso de petrecho proibido, atribuído a Everaldo 
Lourenço Silva”; d) Interessados: União Federal e IAP; e) Representado: Everaldo Lourenço Silva; f) determino: 

1) a elaboração minuta de TAC a ser oferecido ao representado, de acordo com as condições descritas no despacho anexo à 
representação; 

2) a notificação do representado para que compareça a esta Procuradoria da República, a fim de celebrar Termo de Ajustamento de 
Conduta com o Ministério Público Federal para reparação do dano ambiental objeto dos autos; 

g) designo para secretariar o presente, o Secretário de Tutela deste Gabinete,BIBIANA ALVES MORANGUEIRA TOMAZ DE 
AQUINO, bem como o servidor que eventualmente venha a substituí-la em seus afastamentos legais; h) Comunique-se à E. 4ª CCR acerca da 
instauração do presente, devendo-se informar o número, assunto e interessados; i) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer 
cumprir o presente; j) Afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo de 10 dias; e k) Após, conclusos. 

 
RAPHAEL OTÁVIO BUENO SANTOS 

##ÚNICO: | PR - 506| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
PP nº 1.25.011.000086/2013-40 
 

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 201; e na Resolução CNMP n.º 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO as informações colhidas até o presente momento neste procedimento administrativo; 
CONSIDERANDO que não foi possível concluir-se pelo arquivamento do presente; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de promoção de mais diligências para conclusão do presente; 
RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em inquérito civil para apurar as irregularidades objeto da 

investigação em curso, para tanto determinando: 
a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à 5ª CCR/MPF, à qual já se encontra vinculado o procedimento 

administrativo; tema: Merenda (ensino fundamental e médio/serviços/direito administrativo e outras matérias de direito público); c) Mantenha-se 
cadastrado sob o assunto: “Apura a suspensão do repasse de verbas federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar ao Município de Nova 
Aliança do Ivaí/PR, ante a ausência de prestação de contas nos anos de 2011 e 2012.”; d) Mantenham-se os interessados atuais: Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação , Município de Nova Aliança do Ivaí/PR; e) Designo para secretariar o presente a servidora deste Gabinete, RICARDO 
GIROTTO, bem como o servidor que eventualmente venha a substituí-lo em seus afastamentos legais; g) Comunique-se à E. 5ª CCR/MPF acerca da 
instauração do presente, devendo-se informar o número, assunto e interessados; h) Publique-se cópia desta portaria em local próprio desta PRM/PVAI; 
i) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer cumprir o presente;  

 
RAPHAEL OTÁVIO BUENO SANTOS 

##ÚNICO: | PR - 4983| 
PORTARIA Nº 25, DE 24 DEFEVEREIRODE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária,  
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 apurar possíveis irregularidades na edição da Resolução nº 003, de 2012, pela Junta Comercial do 
Paraná; 

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. 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.002317/2013-89 em Inquérito Civil; 
Para isso, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
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II – a comunicação da instauração à d. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – após, voltem-me conclusos. 
 

RENITACUNHAKRAVETZ 
##ÚNICO: | PR - 658| 

DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PP nº 1.25.001.000529/2013-11 
 

Trata-se do Ofício nº 510/2013-GLP,o qual remeteu cópia do Inquérito Civil Público nº MPPR-0068.12.000222-2, oriundodo 
Ministério Público do Estado do Paraná, Procuradoria da Comarca de Iretama/PR, no qual foram noticiadas supostas irregularidades envolvendo 
recursos financeiros repassados pelo Ministério do Turismo à Prefeitura Municipal de Roncador, para revitalização das Avenidas Santo Antonio e São 
Pedro, bem como da Praça Moises Lupion. 

Os indícios de irregularidades foram apontados em denúncia escrita e fundamentada em diversas informações e fotografias – fls. 
13/160. 

No que concerne à responsabilidade deste Parquet Federal, estão dois repasses de recursos federais realizados para as obras já 
citadas, através de convênio, quais sejam: 585271 e 659827. 

Ainda quando sob responsabilidade daquele ParquetEstadual, foi-se consultada a situação de ambos os convênios, no Portal da 
Transparência, e o resultado não denotou inadimplência ou irregularidade, constando a situação como “adimplente” para ambos (fls. 691/699). Já no 
âmbito deste Procuradoria, foi-se feita nova consulta, na data de 23 de outubro de 2013, e observou-se que fora mantida a adimplência (fls. 701/702).  

Contudo, o Ministério Público Estadual não deu como encerradas as investigações, havendo ainda pontos importantes a serem 
esclarecidos, a exemplo das declarações dos principais envolvidos – fls. 686/689. 

Recebidas e apreciadas as declarações supracitadas, verificou-seque a declaração de um dos representados, Cleverson Gomes de 
Oliveira, ainda não fora remetida a esta Procuradoria Federal – fls. 703/716. 

Novamente, quanto aos convênios federais de nº 585271 e nº 659827, seus status dentro do Portal da Transparência encontram-se 
como adimplentes, conforme nova pesquisa de fls. 703/704. 

Ante o exposto, considerando a necessidade de juntar maiores informações sobre o caso, determino: 
1. a conversão do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO;  
 2. a expedição de ofício solicitando aoMinistério Público do Estado do Paraná, Procuradoria da Comarca de Iretama/PR, que seja 

remetido a este Parquet Federal a declaração faltante e, ainda, seja remetida todo e qualquer novo fato relevante à eventual malversação dos recursos 
federais referentes aos convênios 585271 e 659827, possivelmente levantados dentro da apuração levada a cabo pelo Ministério Público Estadual e, de 
forma a evitar o bis in idem, apenas acompanhada pelo Ministério Público Federal. 

Após, voltem conclusos. 
 

ADRIANO BARROS FERNANDES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | PE - 2506| 
PORTARIA Nº 6, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000171/2013-90 
 

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

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado ex officio a partir dos 
autos da Ação Popular nº 0000514-25.2013.4.05.8308, distribuída perante a 17ª Vara Federal de Pernambuco, com o propósito de apurar eventuais atos 
de improbidade administrativa praticados por ocasião da alteração da jornada de trabalho e na concessão de afastamento de servidor da Univasf. 

CONSIDERANDO que, no citado Processo, foi questionada a validade jurídica dos atos administrativos em apreço, indicando 
inobservância das regras constantes nas Instruções Normativas nº 01/2009 e 01/2001, quando da alteração da jornada do servidor de 20 para 40 horas 
semanais; 

CONSIDERANDO que o aludido servidor formulou requerimento de afastamento do país, no período de 01/06/2011 a 31/12/2011, 
sob o argumento de realizar estudo no exterior, o que, em tese, caracterizou desrespeito à Lei nº 8.112/90 e à Resolução nº 02/2008, da Univasf, ante a 
constatação de que ele, à época, estaria cumprindo estágio probatório; 

CONSIDERANDO que, durante a instrução do presente feito, foram identificadas contradições nos fatos ora investigados, de modo 
que, em 20/01/2014, oficiou-se ao Representado, a fim de que se manifestasse acerca de tais contradições, tendo ele solicitado prorrogação de prazo 
para apresentar resposta; 

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

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

da Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
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3) a título de diligência inicial, comunique-se acerca do deferimento de dilação do prazo ao Representante, que deverá apresentar 
resposta ao Ofício nº 56/2014 em 15 dias, contados a partir do recebimento da notificação. 

 
BRUNO BARROS DE ASSUNÇÃO 

##ÚNICO: | PE - 8924| 
PORTARIA Nº 22, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O CHEFE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, 

instituídas pelo artigo 50, inciso II, da Lei Complementar n.º 75/93 e pelo artigo 106 da Portaria PGR n.º 591/2008 (Regimento Interno do Ministério 
Público Federal); 

CONSIDERANDO as festividades carnavalescas que se iniciam no dia 28 de fevereiro do corrente ano; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o expediente das unidades de Primeira Instância do MPF em Pernambuco na sexta-

feira que antecede o feriado de carnaval (dia 28/2/2014), bem como na quarta-feira de cinzas (dia 5/3/2014); 
CONSIDERANDO a importância dos festejos de carnaval na cultura pernambucana e a enorme repercussão sociológica deles; 
CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral da República tem deixado a critério de cada unidade ministerial a fixação desse 

expediente, tendo em vista as peculiaridades locais; 
CONSIDERANDO que, nos últimos anos, tradicionalmente não há expediente na quarta-feira de cinzas nesta unidade do MPF;  
CONSIDERANDO o disposto no Ato n.º 000073/2014, de 4 de fevereiro de 2014, do Exmo. Sr. presidente do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, segundo o qual ficou determinado que o expediente do dia 28 de fevereiro (sexta-feira) será das 8h às 12h e que não haverá 
expediente no dia 5/3/2014; 

CONSIDERANDO a dificuldade de acesso à Procuradoria da República em Pernambuco na sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 
2014, a exemplo do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, em razão dos festejos e desfiles das agremiações carnavalescas. 

RESOLVE: 
Art. 1o Nas unidades da Primeira Instância do Ministério Público Federal em Pernambuco, o expediente no dia 28 de fevereiro do 

corrente ano será das 8h às 12h. 
§1º Os expedientes urgentes que chegarem no período compreendido entre às 12h e às 18h ficaram a cargo do Procurador da 

República plantonista, excetuando-se a coleta ordinária de feitos judiciais. 
§ 2º A Coordenadoria Jurídica e de Documentação - COJUD e o setor de transporte funcionarão em regime de plantão das 8h às 

18h. 
§ 3º. Os gabinetes de procuradores da República poderão estabelecer horário diverso do previsto nesta portaria, mediante 

informação prévia á Coordenação de Gestão de Pessoas. 
Art. 2o Não haverá expediente nas unidades de Primeira Instância do Ministério Público Federal em Pernambuco no dia 5 de março 

do ano em curso (quarta-feira de cinzas). 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

RAFAEL RIBEIRO NOGUEIRA FILHO 
Procurador da República Chefe Administrativo 

##ÚNICO: | PE - 8763| 
RECOMENDAÇÃO Nº 39, DE 7 DE FEVEREIRO 2014 

 
Procedimento Preparatório - PP nº 1.26.000.002457/2013-10. Síntese: 
Transporte escolar. Inadequação dos veículos. Ofensa à Constituição Federal, ao 
Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações correlatas. 
 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia 
(CF/88, art. 129, II); 

Considerando também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III); 

CONSIDERANDO ser a educação direito de todos os cidadãos, constitucionalmente assegurado, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, preparando-o para o efetivo exercício da cidadania e sua qualificação profissional, nos termos do art. 205 da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que a Carta Magna prevê no seu artigo 227, regulamentado pelos arts. 3º, 4º e 5º do ECA, ser dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade de convivência familiar e comunitária; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 208, inciso VII, que o dever do Estado com a Educação 
será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, no Ensino Fundamental, através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), a criança e o 
adolescente serão atendidos com programas suplementares no ensino fundamental e que diz que “é dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: I -ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; Vll - atendimento no ensino 
fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar transporte, alimentação e assistência à saúde.” 

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96 - com acréscimo da Lei nº 10.709/2003) 
estabelece que, no art. 10, inciso VII, que os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e no Art. 11, inciso VI, 
que os municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal; 

CONSIDERANDO o Código de Trânsito (LEI nº 9.503/97) estabelece: 
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Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; 
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição: 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; 
CONSIDERANDO o Código de Trânsito (LEI nº 9.503/97), em relação ao transporte escolar, estabelece: 
Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização 

emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
I - registro como veículo de passageiros; 
II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes 

laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui 
indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 

dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com 

inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. 
Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e um anos; 
I - ser habilitado na categoria D; 
III - (VETADO) 
IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos 

meses; 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, 

para o transporte de escolares. 
CONSIDERANDO que a lei nº 10.880/04 instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, no âmbito 

do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da 
educação básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009). 

CONSIDERANDO que a Resolução FNDE nº 12/11 estabelece que o PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação 
básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação, devendo os veículos destinados a esse tipo de transporte estar 
de acordo como Código Nacional de Trânsito e demais legislação pertinente. 

CONSIDERANDO a existência do programa Caminho da Escola, criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, cujo 
objetivo é a concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha de crédito especial para a aquisição, pelos 
estados e municípios, de ônibus zero quilômetro com capacidade para 23 ou mais passageiros/estudantes e de embarcações novas. 

CONSIDERANDO que o transporte escolar em veículos inadequados coloca em risco a vida e a integridade de crianças e 
adolescentes. 

CONSIDERANDO que a omissão da Administração Pública no cumprimento das obrigações legais que lhes são impostas, ofende 
direitos individuais e coletivos, caracterizando abuso de poder aensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis para reparação pertinente; 

CONSIDERANDO que, segundo o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, é vedado à Administração Pública deixar 
de adotar ou retardar providências relevantes ao atendimento do interesse público, em razão de qualquer outro motivo; 

CONSIDERANDO o interesse federal visto que recursos públicos federais são repassados para garantia do transporte dos alunos 
dos Municípios vinculados à Procuradoria da República de Palmares e que muitos desses veículos trafegam diariamente em rodovia federal – BR 101, 
sujeita a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal;  

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002457/2013-10, que tem por escopo apurar as 
condições de segurança dos veículos de transporte escolar da rede pública que serve o município de Cortês/PE, bem como apurar supostas 
irregularidades na aplicação de recursos oriundos do PNATE, destinados à manutenção do transporte escolar nos municípios de inseridos na atribuição 
da Procuradoria da República em Palmares e a utilização de veículos destinados ao transporte escolar nas referidas cidades em desconformidade com as 
exigências do Código Nacional de Trânsito e demais legislações aplicáveis; 

Resolve RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Cortês/PE que: 
A) Notifique a empresa contratada para regularizar os veículos no prazo de 180 (cento e oitenta dias), referentes aos contratos de 

transporte escolar com recursos do PNATE no município, encaminhando documentação comprobatória. 
B) Caso não haja regularização, realizar um novo processo licitatório, rescidindo os contratos que não se adequem com o Código de 

Trânsito Brasileiro e demais legislação pertinente, a fim de promover a contratação de empresa para o transporte regular dos estudantes com o recurso 
do PNATE, em 120 dias. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente Recomendação dá ciência da mora do destinatário quanto às 
providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 
judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que não a observarem. 
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Todas as ações devem ser informadas e os documentos encaminhados ao Ministério Público Federal que acompanhará a 
regularização do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. 

Encaminhar cópia dos convênios já firmados com o Governo Federal e os valores já repassados e os previstos. 
Oficie-se ao ente recomendado, encaminhando-se cópia desta Recomendação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | RJ - 12274 | 

PORTARIA Nº 153, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais,  

Considerando os eventuais transtornos no deslocamento de membros e servidores nas imediações desta unidade, por força de 
alterações e restrições no trânsito do Centro da cidade do RJ em face dos desfiles de blocos no período carnavalesco;  

Considerando a Portaria Nº TRF2-PTP-2014/00053 de 13/02/2014 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determina a 
suspensão das atividades do Tribunal e da Justiça Federal de Primeira Instância da Cidade do Rio de Janeiro no dia 28/02/2014, bem como a Portaria 
PRR2/Nº 24, de 18/02/2014 que suspende o expediente da PRR2 na referida data; 

Considerando a Portaria SG/MPU nº 32 de 22/02/2014, que estabelece ponto facultativo no dia 05/3/2014 (conforme expediente do 
órgão judiciário local), e a Portaria Nº TRF2-PTP-2014/00038, de 31/01/2014, que determina a suspensão do expediente do TRF2 e de todas as Seções 
Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro na Quarta-Feira de Cinzas (05/03/2014), 

RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar a suspensão do expediente da PR/RJ na capital e na PRM/São Gonçalo, que funciona na sede desta 

Procuradoria, no dia 28 de fevereiro de 2014. 
Parágrafo único. As demais PRMs deverão cumprir o horário especial das 9 às 14 horas e designar um efetivo de Plantão até às 18h. 
Art. 2º. Determinar a suspensão das atividades da PR/RJ e respectivas PRMs no dia 05 de março de 2014 (Quarta-Feira de Cinzas) 
Art. 3º. Responderão pelo plantão do período em questão os Procuradores da República abaixo relacionados: 
 

PROCURADOR
ES 

PER
ÍODO VARA 

CARMEN 
SANT’ANNA 

27/0
2 a 02/03/2014 1º JUIZADO FEDERAL ESPECIAL DE NOVA IGUAÇU 

DANIELA 
MASSET VAZ 

02/0
3 a 05/03/2014 2º JUIZADO FEDERAL ESPECIAL DE NOVA IGUAÇU 

 
Art. 4º. Dê-se ciência ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, aos Excelentíssimos Procuradores da República 

lotados no Estado do Rio de Janeiro, ao Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e ao Ilustríssimo 
Senhor Superintendente da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador da República Procurador-Chefe da PR/RJ 

##ÚNICO: | RJ - 1371| 
PORTARIA Nº 3, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República que a esta subscreve, no cumprimento das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da CRFB, pelo artigo 1º, inciso I, c/c artigo 8º, § 1º, ambos da Lei nº 7.347/1985 e pelo 
artigo 6º, inciso VII, alínea b, c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar Federal nº 75/1993, e 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal, através da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, a defesa dos direitos 
constitucionais do cidadão, visando à garantia do seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública 
(artigos 11 e 12 da Lei Complementar Federal nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encaminhou a este órgão ministerial, os Procedimentos 
MPRJ 2013.00273214 e MPRJ 2013.00313891 (Protocolo PRM-RSD-RJ-00002217/2013), autuados com base em notícias de possíveis irregularidades 
nos serviços prestados pela Universidade Estácio de Sá – Campus Resende/RJ, dentre as quais a suposta deficiência ou precariedade das avaliações 
presenciais aplicadas aos alunos do curso de graduação à distância de “Análise e Desenvolvimento de Sistemas” ministrado pela referida instituição de 
ensino superior; 

CONSIDERANDO que faz-se imperiosa a apuração de eventuais deficiências e/ou irregularidades nos serviços de relevância 
pública prestados pela Universidade Estácio de Sá, especificamente pelo seu Campus em Resende/RJ; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de apurar eventuais deficiências e/ou irregularidades no 
curso à distância de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oferecido pela Universidade Estácio de Sá – Campus Resende/RJ. 

Desde já, adotem-se as seguintes providências: 
a) Ao Setor Jurídico para: 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 35 
 

1) Autuar e registrar consignando a seguinte ementa: “INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – DIREITOS DO CIDADÃO – 
EVENTUAIS DEFICIÊNCIAS E/OU IRREGULARIDADES NO CURSO À DISTÂNCIA DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
– UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS RESENDE/RJ”. 

2) Comunicar a instauração à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitando que providencie a publicação no 
Diário Oficial da União. 

a.3) Publicar esta Portaria no átrio desta Procuradoria. 
b) Ao Apoio ao Gabinete: 
b.1) Oficie-se a Universidade Estácio de Sá, Polo Resende, a fim de que encaminhe ao Ministério Público Federal, no prazo de 10 

(dez) dias a listagem de todos os estudantes matriculados no curso de graduação à distância de “Análise e Desenvolvimento de Sistemas”, nos anos 
2011, 2012 e 2013, informando nome completo, endereço e telefone para contato dos mesmos; 

b.2) Oficie-se ao MEC, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, requisitando que, no prazo de 15 
(quinze) dias, encaminhe ao Ministério Público Federal em Resende, cópia do Projeto Pedagógico apresentado pela Universidade Estácio de Sá para a 
autorização e reconhecimento do curso de graduação à distância de “Análise e Desenvolvimento de Sistemas”, com informações quanto à estrutura 
física, tecnológica e de recursos humanos, disponibilizando listagem com o nome do corpo docente do curso, dentre outras informações correlatas. O 
ofício deverá ser acompanhado de cópia da presente Portaria de instauração; 

b.3) Junte-se aos autos as informações extraídas do site do MEC a respeito do curso em epígrafe, contendo nota do ENADE, 
autorização, dentre outros documentos pertinentes; 

b.4) Após, acutelem-se os autos no Setor Jurídico pelo prazo de 30 (trinta dias). Findo o período, ou com a chegada das respostas 
aos Ofícios expedidos, retornem os autos conclusos ao Gabinete. 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

##ÚNICO: | RJ - 890| 
PORTARIA Nº 9, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.001.005835/2013-84 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Representação em face do INSS. Supostas irregularidades referentes ao processo de aposentadoria do representante. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATOINVESTIGADO: INSS (Agência Niterói – Bairro de Fátima) 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Álvaro Silvino da Costa Filho 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal a 

respeito do presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como encaminhar email 
à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais – DVAO para publicação. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
##ÚNICO: | RJ - 888| 

PORTARIA Nº 18, DE 4 DE FEVEREIRO 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000445/2013-88 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Representação em face do Comandante do navio de socorro submarino Felinto Perry. Reclamação sobre pinturas no 

costado e na superestrutura do navio sem conferir o devido tratamento às áreas enferrujadas. Possível desperdício significativo de tinta, gerando 
prejuízo aos cofres públicos. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATOINVESTIGADO:Comandante do navio de socorro submarino Felinto Perry 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como encaminhar email à Divisão 
de Veiculação de Atos Oficiais – DVAO para publicação. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 36 
 
##ÚNICO: | RJ - 12613| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Procedimento Administrativo nº 1.30.001.003059/2011-16. IC nº 200/2012 
 

Vistos etc... 
Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Fls. 163/165. Renove-se ofício à UNIRIO. 
Após, acautele-se por 90 dias ou voltem-me com a resposta. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | RN - 4698| 
PORTARIA Nº 23, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
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 n.º 75/93 e da 
Resolução-CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n.º 106/2010, e 

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o procedimento preparatório 
autuado sob o n.º 1.28.000.001028/2013-51, cujo objeto consiste em apurar possível irregularidade no processo seletivo do Programa Nacional de 
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, da Escola de Enfermagem de Natal da UFRN. 

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 COJUD, 
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 MPF – 1ª 
CCR/MPF (ordem jurídica – matéria constitucional e infraconstitucional).  

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

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
##ÚNICO: | RN - 4699| 

PORTARIA Nº 23, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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 n.º 75/93 e da 
Resolução-CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n.º 106/2010, e 

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o procedimento preparatório 
autuado sob o n.º 1.28.000.001028/2013-51, cujo objeto consiste em apurar possível irregularidade no processo seletivo do Programa Nacional de 
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, da Escola de Enfermagem de Natal da UFRN. 

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 COJUD, 
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 MPF – 1ª 
CCR/MPF (ordem jurídica – matéria constitucional e infraconstitucional).  

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

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
##ÚNICO: | RN - 4721| 

PORTARIA Nº 24, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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 n.º 75/93 e da 
Resolução-CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n.º 106/2010, e 

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o procedimento preparatório 
autuado sob o n.º 1.28.000.000982/2013-26, cujo objeto consiste em apurar possível irregularidade no concurso público objeto do Edital nº 009/2013, 
para os cargos de Médico Veterinário e Auxiliar de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do norte – UFRN.  
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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 COJUD, 
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 MPF – 1ª 
CCR/MPF (ordem jurídica – matéria constitucional e infraconstitucional).  

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

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | RS - 642 | 

PORTARIA Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.017.000336/2013-42 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por seu Procurador da República signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 
03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, especialmente 

CONSIDERANDO os recentes alagamentos registrados na BR-116, amplamente divulgados pela imprensa, na região metropolitana 
de Porto Alegre, precipuamente, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul, causados (ou pelo menos com influência) por obras da Rodovia do Parque – BR-
448;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal realizou vistoria no local, o que resultou no Relatório de Visita Técnica 
firmado pelo Analista Pericial Evaldo H. Cardoso Neto, o qual concluiu pela existência de evidências contundentes de que tais situações “levaram o 
sistema de drenagem ao colapso e por seguinte, as inundações da região a montante da BR 116, durante as chuvas de 31 de outubro de 2013” 

CONSIDERANDO representação (com levantamento fotográfico) do Vereador de Esteio Marcelo Kohlrausch, que apresenta 
diversos apontamentos sobre o tema, dentre os quais se destaca que a passagem do Arroio Esteio sob a BR 448 é realizada por uma pequena galeria de 
2,5m x 2,5m, quando deveria ter sido realizado através de uma ponte como ocorre com o Arroio Sapucaia. Alega, com isso, que o diminuto vão de 
passagem do Arroio Esteio gera “diminuição considerável de sua velocidade de passagem e o seu consequente transbordo”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (CF, artigo 127, caput); 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos 
administrativos correlatos (art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

RESOLVE nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar o presente Inquérito Civil com a finalidade de 
apurar os recentes alagamentos ocorridos nos Municípios de Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul, bem como de trecho de rodovia BR-116, causados (ou 
pelo menos com influência), em tese, por obras da Rodovia do Parque – BR-448. 

DETERMINA: 
a. autue-se na categoria de Inquérito Civil, comunicando-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF dentro do prazo 

previsto no artigo 6º da Resolução do CSMPF nº 87/2010 (Tema: Fiscalização – Código 10015); 
b. mantenha-se a distribuição do feito a este Ofício; 
c. mantenha-se controle atualizado do andamento do inquérito civil, observando as disposições da Resolução CSMPF nº 87/2010, 

em especial seu artigo 15; 
d. Aguarde-se, em cartório, a resposta aos ofícios expedidos. 
Registre-se. 
Publique-se. 
 

HAROLD HOPPE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RS - 1593| 
PORTARIA N° 8, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório n° 1.29.004.000709/2013-24 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO  

o recebimento de notícias de supostas irregularidades na execução de obras de recuperação de estradas, pelo município de Fontoura 
Xavier/RS, com a utilização de recursos federais, oriundos do Ministério da Integração Nacional; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“b” e “c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estados e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
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apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF); 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de coletar informações complementares que acresçam às considerações acima 

referidas, visando ao acompanhamento e elucidação dos fatos.  
De imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente ICP; 
c) providencie-se as publicações de praxe. 
 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 
##ÚNICO: | RS - 1943| 

PORTARIA Nº 22, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por seu Procurador da República signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87 de 
03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, especialmente 

CONSIDERANDO os fatos inicialmente apurados nos autos do Procedimento Preparatório 1.29.008.000310/2013-11; 
CONSIDERANDO denúncias que relatam suposto descumprimento de jornada de trabalho pelos docentes da Universidade Federal 

de Santa Maria; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 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 e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art.129, inciso III, da Constituição Federal); 
RESOLVE nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 

a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar o presente Inquérito Civil versando sobre: Apurar 
notícia de descumprimento de jornada de trabalho pelos docentes da Universidade Federal de Santa Maria. 

DETERMINA: 
a. autue-se na categoria de Inquérito Civil, comunicando-se, imediatamente, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal (Tema: ServidorPúblico Civil e Improbidade Administrativa – Códigos 10089 e 10014); 
b. em atenção ao art. 4º, inciso VI da resolução 23/2007 do CNMP, afixe-se esta portaria no mural desta PRM;  
c. mantenha-se a distribuição do feito a este ofício; 
d. após, reitere-se o teor do ofício nº 0067/2014 (fl. 36). 
 

IVAN CLÁUDIO MARX 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | RO - 161| 

PORTARIA Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 1.31.002.000005/2013-13 
 

I. RELATÓRIO 
 Trata-se de Procedimento Preparatório (n. 1.31.002.000005/2013-13) instaurado com o objetivo de apurar possível prática de atos 

de improbidade administrativa praticados por diretores da SEDAM (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental), assim como por particulares 
que auferiam vantagens, nos anos de 2009 a 2011, no Município de Guajará-Mirim-RO. 

Os fatos constam dos Inquéritos Policiais nº. 30 e 31/2011, os quais versam sobre extração de recursos minerais (piçarras) sem 
autorização do órgão competente, DNPM. Aextração respaldava-se em “autorizações especiais” concedidas por Diretores da SEDAM.Os 
procedimentos inquisitivos deram origem a Ação Penal nº. 53-72.2013.4.01.4102, bem como à Ação Civil Pública nº. 793-30.2013.4.01.4102. 

É o relatório. 
II. PORTARIA DE CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
O Procurador da República no Município de Guajará-Mirim/RO, Daniel Luis Dalberto, no uso de suas atribuições conferidas pelo 

artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 
8º, §1º, da Lei no 7.347/85. 

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 artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa do da moralidade administrativa e do 
patrimônio público e social (art. 5º, incisos III, “b” e V, “b” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (art. 37, §4º 
da Constituição Federal); 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 39 
 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal titulariza atribuição para propositura de ação de improbidade administrativa 
sempre que houver desvio, apropriação ou emprego imoral de verbas públicas federais, ainda que no âmbito estadual ou municipal (art. 17 da Lei nº 
8.429/1990, art. 6º, XIV, “f” da Lei Complementar 75/93 e 109, I da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que os elementos colhidos nos autos do Procedimento Preparatório autuado sob nº 1.31.002.000005/2013-13 
evidenciam a prática de atos atentatórios aos princípios da Administração Pública, no período de 2009 a 2011, e que esta pode ter se perpetuado no 
decorrer dos anos seguintes. 

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para a tramitação do procedimento sob a forma de “Procedimento Preparatório” já foi 
extrapolado, bem como o teor da norma estabelecida pelo §4º do art. 4º da Resolução CSMPF nº 87, de 06 de abril de 2010; 

RESOLVE: 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto (averiguar possível 

ato de improbidade administrativa praticado por diretores da SEDAM no município de Guajará-Mirim-RO) e aproveitando-se os atos até então 
praticados; 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Registre-se e autue-se o presente Procedimento Administrativo como INQUÉRITO CIVIL, adequando-se a capa, bem como os 

dados lançados no sistema informatizado à nova situação; 
2. Expeça-se ofício à Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM), Sra. Nanci Maria Rodrigues da 

Silva, com o seguinte teor (incluir cópia das fls. 32;34;54;58;96). 
“Senhora Secretária,  
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo me do presente para, no interesse do Inquérito Civiln.º 1.31.002.000005/2013-13, requisitar 

a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 8º, inciso II da Lei Complementar n.º 75/1993, informações quanto à concessão de “autorização especial” por 
diretores dessa Secretaria com o fim de permitir a extração de recursos minerais, em detrimento à competência atribuída ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral. 

As informações que ora lhe requisitamos dizem respeito à sua ciência quanto à prática de concessão de autorizações pelos diretores 
desse Órgão em matéria de exploração de recursos minerais no Município de Guajará-Mirim-RO, no período de 2009 a 2011, bem como se essa prática 
ocorre corriqueiramente em todas as unidades desta Secretaria. Caso afirmativa a resposta anterior,solicitamos informar se foi instaurado procedimento 
administrativo para averiguar a responsabilidade das condutas praticadas pelos ex-diretores regionais Sr. Elibeu Carmo e Silva e Adão Quintão. 

Assim sendo, fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, para resposta (artigo 8º, §5º da 
Lei Complementar n.º 75/1993). 

Respeitosamente,” 
Comunique-se a presente medida 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 (publicidade). 
CÓPIA DESTE VALE COMO OFÍCIO 
 

DANIEL LUIS DALBERTO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RO - 159| 
DESPACHO Nº 47, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - PPN. 1.31.002.000036/2013-74 
 

Cuida-se de Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar o atual estado de conservação do prédio da 
Maternidade Municipal de Guajará-Mirim/RO, a qualidade da prestação dos serviços públicos de saúde, bem como a identificação das verbas públicas 
federais recebidas e seu correto e efetivo emprego. 

A despeito dos esforços empreendidos até o momento, não se logrou a conclusão das investigações, bem como a implementação 
das medidas necessárias. Desta forma, considerando-se o vencimento do prazo para a conclusão da investigação encetada nestes autos, nos termos do 
artigo 15 da Resolução CSMPF n° 87, de 3-8-2006,com redação dada pela Resolução nº 106, de 06/04/2010, prorrogo o prazo para a conclusão das 
diligências do presente procedimento por mais 90(noventa) dias a contar da data do vencimento. 

Proceda-se aos registros de praxe mantendo-se os autos nesta PRM, com o regular prosseguimento do apuratório, permitindo a 
continuidade da investigação.  

Verifico que a Município de Guajará-Mirim, através do Ofício nº 007-GAB-SEMSAU/2012, de 14 de janeiro de 2014, prestou 
esclarecimentos sobre as questões requisitadas em nosso Ofício nº 193/2013. Em relação ao convênio nº 2423/2008 firmado entre o Município em 
questão e o Ministério da Saúde, foi juntado o Parecer Gescon nº 2843/ de 30/09/2013, emitido pelo Ministério da Saúde, que aprovou a prestação de 
contas, com as ressalvas ali constantes (fl. 61). No entanto em relação ao convênio nº 2239/2003, que objetivou a Reforma e Ampliação do Hospital 
Regional do Perpétuo Socorro, não obstante as informações e documentos fornecidos pelo Município, não há comprovação da aquiescência pelo 
Ministério da Saúde quanto ao parcelamento noticiado, que visa ao ressarcimento dos valores gerados em virtude da não conclusão das obras do 
convênio. 

Ante o exposto, oficie-se ao Ilmo. Sr. Helvécio Magalhães, Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde em Brasília, 
solicitando-lhe esclarecimentos sobre a concessão de parcelamento da dívida gerado em virtude da não conclusão da obra objeto do Convênio nº 
2239/003, Parcelamento nº 000141/2013, processo nº 250008.001092/2013-29, no que tange à regularidade de sua concessão, adimplência das 
parcelas, bem como acerca do atual estado da interdição do prédio pelo Ministério da Saúde, no local em que deveria ter ocorrido a obra.  

Após, voltem-me os autos conclusos para análise e posterior deliberação. 
 

DANIEL LUIS DALBERTO 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | SC - 5126| 
PORTARIA Nº 75, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das suas 

atribuições legais, nos termos da deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal em sua 8a Sessão Ordinária, nos autos do 
Procedimento n°1.00.001.000002/2002-11, e do Ofício PGR/GAB/n°542, de 22 de abril de 2013, do Procurador- Geral da República, resolve: 

Revogar a Portaria nº 280, de 26/4/2013, publicada no DMPF-e Extrajudicial de 29/4/2013, página 61, e a Portaria nº 586, de 
8/10/2013, publicada no DMPF-e Extrajudicial de 11/10/2013, página 134, em razão da extinção do grupo de atuação perante as Turmas Recursais de 
Santa Catarina. 

 
MARCELO DA MOTA 

##ÚNICO: | SC - 5047| 
PORTARIA Nº 29, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
7º OFÍCIO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO 
MÉDICO. MARCAÇÃO DE CIRURGIA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. 
DEMORA EXCESSIVA. CENTRO DE SAÚDE COSTEIRA DO 
PIRAJUBAÉ. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador signatário,no uso de suas atribuições na Subseção Judiciária Federal 
deFlorianópolis/SC; 

Considerando asfunçõesinstitucionaisdoMinistérioPúblicoFederal,previstasnoartigo7º,I,daLeiComplementarnº75/93,c/c artigo 129, 
III e IX, da Constituição da República; 

Considerando que o art. 196, da Constituição da República determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado (art. 197, CRFB); 

Considerando os termos da representação, na qual a Sra. Katia Regina Souza Alves de Oliveira narra ter apresentado pedido médico 
para avaliação cirúrgica no Centro de Saúde Costeira do Pirajubaé em 5.10.2012, não tendo ainda sido atendida, bem ainda que o referido Órgão 
informou-lhe que o procedimento dependeria do sistema de regulação de emergência; 

RESOLVE: 
Com fundamento nos dispositivos legais referidos, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar 

eventual demora excessiva no atendimento médico para marcação de cirurgia por meio do sistema de regulação no Centro de Saúde Costeira do 
Pirajubaé, no Município de Florianópolis. 

Desde logo determina-se o que segue: 
a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil Público, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles nos sistemas informatizados desta Órgão; 
b) acoste-se os documentos que instruem a presente; 
c) após, retornem os autos conclusos, para cumprimento das demais providências. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
Procurador Da República 

##ÚNICO: | SC - 5029| 
PORTARIA Nº 36, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Notícia de Fato nº 1.33.000.000569/2014-82 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da Constituição 
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 
CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 
acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 
CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 41 
 

CONSIDERANDO a existência de Notícia de Fato nº 1.33.000.000569/2014-82 versando sobre o tráfego de veículos de empresas 
catarinenses em rodovias federais com excesso de peso no âmbito do 6º Ofício do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa da Procuradoria da 
República em Santa Catarina, determino a  

CONVERSÃO desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles 
correlatos.  

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: “5ª CCR. PPMA. TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE 

EMPRESAS CATARINENSES COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. MELOTRANS TRANSPORTES LTDA. PORTOBELLO 
S.A. TIJUCAS/SC”; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
solicitando a devida publicação; 

c) o apensamento do presente procedimento ao Inquérito Civil nº 1.33.000.000353/2011-74, em virtude da semelhança de objeto 
entre os feitos. 

 
DANIELE CARDOSO ESCOBAR 

Procuradora Da República 
##ÚNICO: | SC - 5033| 

PORTARIA Nº 37, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, de acordo com o 
previsto no art. 129, VII, da Constituição Federal, visando à prevenção e à correção de ilegalidade ou de abuso de poder, conforme expresso no art. 3º, 
c, da Lei Complementar nº 75/93, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou 
prisionais; ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; representar à autoridade competente pela adoção de providências para 
sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito 
policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; e promover a ação penal por abuso de poder, consoante dispõe o art. 
9º, caput, I a V, da antedita Lei Complementar; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal incumbe, no que tange à atribuição prevista no art. 129, VII, da Constituição 
Federal, exercer o controle externo da atividade policial levada a efeito pela Polícia Federal, organizada e mantida pela União, de acordo com o art. 
144, caput, I e §1º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público Federal tem como objetivo velar pela 
regularidade e pela adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária, atentando, especialmente, à prevenção ou 
à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal; e à finalidade, à celeridade, ao 
aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal, de acordo com o previsto no art. 1º, III e VI, da Resolução nº 88, de 3 de agosto de 2006, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 2º, IV e V, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial compreende, para exercício da atribuição, o acesso aos dados e ao 
andamento de todos os procedimentos inquisitoriais iniciados no âmbito policial, ainda que sob a forma preliminar; a fiscalização do cumprimento da 
requisição de diligências investigatórias à Polícia Federal, com ou sem inquérito policial instaurado; a requisição, a qualquer tempo, dos autos de 
investigação policial em curso; e a fiscalização do cumprimento das promoções, inclusive quanto aos prazos, exaradas nos autos de inquérito policial, 
ou de investigação preliminar, conforme previsto no art. 2º, caput, II a V, da Resolução nº 88, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os Membros do Ministério Público Federal, no exercício das funções de controle externo da atividade 
policial, têm acesso a quaisquer documentos, objetos e locais, informatizados ou não, relativos à atividade policial, em especial ao registro de 
mandados de prisão, tendo o poder de representar à autoridade competente pela adoção de providências que visem a sanar omissões indevidas, 
ocorridas no exercício da atividade policial, de modo a prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder, conforme exposto no art. 3º, III, j, da 
Resolução nº 88, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 5º, II, d, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 
2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

CONSIDERANDO que, recentemente, passei a integrar o GT-CEAP/Santa Catarina; 
CONSIDERANDO que não foram reunidas informações recentes sobre o objeto deste Procedimento, que é verificar a incorreção da 

conduta funcional de integrantes da PRF da 3ª Delegacia, no que se refere ao desaparecimento de veículo Kadett, apreendido em outubro de 1999, bem 
como à falta de manutenção dos documentos relacionados à apreensão; 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo Extrajudicial n. 1.33.004.000057/2011-33 em Inquérito Civil Público, 
determinando: 

1. Que se providenciem os registros de praxe no Sistema Único; 
2. Comunique-se à 2ª CCR do MPF acerca da conversão do presente expediente em Inquérito Civil Público; 
3. Oficie-se ao Superintendente da 8ª SRPRF/SC (Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em 

Santa Catarina),a fim de que ele esclareça a rotina atual que envolve a apreensão de veículos, a guarda dos documentos comprobatórios, sem prejuízo 
de outras considerações relacionadas aos aspectos formais da referida medida administrativa. O questionamento tem relação com o desaparecimento do 
veículo Kadett, placas ATT-1153, Renavan 524033358, que foi objeto de PAD instaurado pela PRF (acompanha o expediente a decisão da 
Corregedoria de fls. 140/142). Na oportunidade, solicitam-se, ainda, esclarecimentos sobre eventuais indicativos no sentido de que o veículo ainda 
continue transitando. 
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4. Juntem-se ao autos a promoção de arquivamento de IPL instaurado em Joinville/SC, bem como a homologação do 
pedido de arquivamento, pelo Judiciário Federal (investigação pelo Procurador Natural do caso); 

 
ROGER FABRE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SC - 5054| 

PORTARIA Nº 38, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.29.003.000475/2013-25 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da Constituição 
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 
CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 
acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 
CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência de Notícia de Fato nº 1.29.003.000475/2013-25 versando sobre supostas irregularidades no 
decorrer do Concurso TRT Edital 01/2013 no âmbito do 6º Ofício do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa da Procuradoria da República 
em Santa Catarina, determino a  

CONVERSÃO desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles 
correlatos.  

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: “5ª CCR. PPMA. TRT. CONCURSO. SUPOSTA 

FALTA DE TRANSPARÊNCIA.SUPOSTO “VAZAMENTO” DO RESULTADO NA INTERNET ANTES DO PRAZO FIXADO NO EDITAL.”; 
b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

solicitando a devida publicação; 
c) a expedição de ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, solicitando informações, conforme minuta. 
 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | SP - 12098 | 
PORTARIA Nº 271, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 17 de fevereiro de 2014, resolve: 

I – Revogar a Portaria n.º 259, de 21 de fevereiro de 2014, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 21 de fevereiro de 2014, 
página 62; 

II – Designar o Procurador da República GUSTAVO MOYSÉS DA SILVEIRA, lotado na Procuradoria da República no Município 
de Araçatuba, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n.º 003610-12.2013.403.6107, em 
trâmite perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba/SP; 

III – Determinar seja remetida cópia da presente Portaria à Procuradoria da República no Município de Araçatuba, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito para ciência. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
##ÚNICO: | SP - 385| 

PORTARIA Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e 
artigo 4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e: 
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Considerando que, nos termos da Constituição Federal,incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, 
podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna 
e com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93; 

Considerando os elementos constantes da Notícia de Fato nº 1.34.001.000174/2014-32, instaurado para apurar eventuais ocupações 
irregulares de terras públicas e irregularidades em registros notariais, verificados em sistema de registros de terras do INCRA, nos municípios de 
Turmalina e Guarani D´Oeste, pertencentes à circunscrição da Procuradoria da República no Município de Jales. 

Considerando, por fim, que se faz necessária a continuidade das investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos fatos 
em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança necessária, as 
circunstâncias do caso; 

Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do 
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 
ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de averiguar se há ocupação irregular 
de terras públicas e irregularidades em registros notariais nos municípios de Turmalina e Guarani d´Oeste.  

Desta forma, dando continuidade às investigações, determina: 
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como a Notícia de Fato nº 1.34.001.000174/2014-32, fazendo constar a seguinte 

ementa: “Irregularidades em Registros Notariais. Ocupação Irregular de terras Públicas. Área total de propriedades rurais registradas muito superior à 
área total do município. Turmalina/SP e Guarani d´Oeste/SP”; 

b) Comunique-se à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do 
artigo 6º da Resolução 87, de 03 de agosto de 2006, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

c) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial, conforme estabelecido no artigo 16, §1º, inciso I, da 
Resolução 87/2006, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

d) Designo o servidor Ailton Mata de Lima para atuar como secretário do presente IC, independente de compromisso, bem como o 
servidor que eventualmente venha substituí-lo; 

e) Mantenha-se/cadastre-se como interessado: Municípios de Turmalina/SP e Guarani d´Oeste/SP e Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA ; e 

f) Oficie-se a Superintendência Regional da Secretaria de Patrimônio da União solicitando, no prazo de 30 dias, informações quanto 
a existência de terras de propriedade da união nos referidos municípios; 

g) Oficie-se o INCRA, solicitando informações sobre a as providências tomadas no sentido de regularizar a área dos registros dos 
imóveis rurais dos municípios em questão. 

 
GABRIEL DA ROCHA 

##ÚNICO: | SP - 269| 
PORTARIA Nº 4, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

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

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

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

Considerando a possível ocorrência de burla à fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e transporte com excesso de peso em 
rodovias federais por parte de SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO; 

Considerando que se encontram reunidos documentos e elementos de convicção que permitem a instauração de uma investigação 
preliminar; 

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

DETERMINO: 
1 – a instauração de Inquérito Civil para apuração e responsabilização dos fatos narrados; 
2 – seja oficiado ao DNIT e à Polícia Rodoviária Federal requisitando informações quanto a existência de autuações referentes a 

veículos com excesso de peso em rodovias federais, envolvendo SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, CPF nº 040.810.088-50, nos 
últimos 05 (cinco); 

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

Cumpra-se. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
##ÚNICO: | SP - 1899| 

PORTARIA Nº 10, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

(Notícia de Fato nº 1.34.010.000199/2014-27) 
 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 44 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, e 

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

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. arts. 5o, 
incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar 
a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação 
para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1o da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal); 

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, para a 
proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II e 
III); 

Considerando que os autos da notícia de fato de tutela coletiva em epígrafe originaram do Ofício-Circular nº 21/2013/1ª CCR/MPF 
encaminhado a esta Procuradoria da República por meio do Ofício-Circular nº 03/2014, da Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 

Considerando que este feito tem por objetivo apurar o cumprimento do prazo de que trata o art. 2º da Lei nº 12.7323/2012 de que o 
“paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados do dia em que for firmado o diagnóstico do laudo patológico” e disposições pertinentes da Portaria nº 876/GM/2013,  

Considerando ser de responsabilidade do gestor estadual e municipal do SUS providenciar: (i) a liberação de acesso ao SISCAN a 
todos os Municípios que ofereçam tratamento oncológico; (ii) o gerenciamento do início do tempo para o tratamento oncológico, com vistas a cumprir 
o prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido pela Lei nº 12.732/2012; bem como (iii) adotar medidas para assegurar a implementação da Lei nº 
12.732/2012 e do SISCAN, a fim de prover a população, do município de GUATAPARÁ/SP, adequado tratamento da neoplasia maligna em 
consonância com os dispositivos legais e infralegais que tratam do assunto; 

Considerando que, até o presente momento, os elementos coligidos no presente feito não são suficientes para embasar o 
ajuizamento de ação civil pública e tampouco promoção de arquivamento; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autue-se a Portaria e convole-se a presente notícia de fato em Inquérito Civil (art. 4º da Resolução nº 23/07 do Conselho 

Nacional do Ministério Público); 
2. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para a publicação, no Diário 

Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 
3. Após a autuação da presente portaria convolando o feito em inquérito civil, expeça-se ofício conforme minuta elaborada; 
4. Designe-se a técnica administrativa MARIA TERESA GOMES BRONHARA para secretariar os trabalhos. Junte-se termo de 

compromisso (art. 4º, caput, inciso V, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 
5. Estipula-se o prazo inicial de um ano, a contar da presente data, para a finalização do presente inquérito civil. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 
##ÚNICO: | SP - 11995| 

PORTARIA Nº 52, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, em exercício na Procuradoria da República em 
São Paulo, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129 e na Lei Complementar nº 75/93, art. 6º, inciso VII e considerando que: 

que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil para proteção do patrimônio público e social; 
que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004572/2013-47 foi instaurado a partir da notícia encaminhada a este Parquet Federal, 

em 29 de Julho de 2013, sobre a cassação da aposentaria do Auditor Fiscal (8ª Região), João Ronaldo dos Santos Matheus, em razão da prática de ato 
de improbidade, apurada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD - 10880.007335/2006-48) tramitado na Corregedoria-Geral da Receita Federal 
(fls. 03). 

que o mencionado procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido nos §§ 6º e 7º do artigo 2º da 
Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, procedendo o DITC aos registros respectivos. 
Comunique-se a instauração à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão Patrimônio Público e Social do Ministério Público 

Federal, inclusive para a publicação desta Portaria no Diário Oficial. 
 

THAMÉA DANELON VALIENGO 
##ÚNICO: | SP - 11830| 

DESPACHO Nº 1981, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.34.001.00939/2014-34 
 

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

 



DMPF-e Nº 38/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 45 
 

Primeiramente, tendo em vista que a presente Noticia de Fato preenche os requisitos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 
87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal , determino, para o seu regular processamento, sua conversão em procedimento 
preparatório, nos termos da Resolução 63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público, prazo de 90 ( noventa dias).  

Isto posto, entendo que a IES deve ser oficiada a fim de apresentar sua justificativa para os fatos descritos na inicial, não só em 
relação ao sistema de ar condicionado nas salas, problema que não reputo de maior gravidade, mas, principalmente, sobre a notícia de salas de aula 
subdimensionadas que não comportam a quantidade de alunos no curso de direito no campus Higienópolis. Ainda em relação a este ponto, o MEC, por 
meio da SERES, deverá ser oficiado para que apresente esclarecimentos sobre a autorização concedida para o curso, no que tange a infra-estrutura, 
especificamente, em relação ao espaço das salas apresentadas para a realização do projeto pedagógico. 

 
CRISTINA MARELIM VIANNA 

Procuradora Da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | SE - 3952| 

DESPACHO Nº 39, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001575/2013-00 
 

Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º §1º da Resolução CSMPF 
n. º 87/2010 e no art. 2º § 6º da Resolução CNMP n.º 23/2007, prorrogo, por mais 90 dias, o vencimento do prazo para conclusão do procedimento, em 
razão da necessidade de oficiar a FUNASA para que esclareça se houve prestação de contas, mesmo que incompleta, referente ao convênio nº 
278/2003, por parte do ex-gestor José Adelmo Alves. 

Registre-se no Único. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | SE - 3956| 
DESPACHO Nº 40, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001808/2013-66 
 

Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º §1º da Resolução CSMPF 
n. º 87/2010 e no art. 2º § 6º da Resolução CNMP n.º 23/2007, prorrogo, por mais 90 dias, o vencimento do prazo para conclusão do procedimento, em 
razão da necessidade de oficiar o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe a fim de que seja informado se o Diretório Regional do Partido Republicano 
Progressista recebeu recursos à título de repasse de cota do Fundo Partidário em 2012. 

Registre-se no Único. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | TO - 2501| 
PORTARIA Nº 38, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções do ofício da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no 
art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei 
Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos da Notícia de Fato n.o 
1.36.000.000993/2013-34, e 

CONSIDERANDO a notícia de que, supostamente, não haveria profissionais de saúde para realizar a prescrição de medicamentos 
no Hospital Geral Público de Palmas; 

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

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

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

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito da notícia de que, supostamente, não haveria 
profissionais de saúde para realizar a prescrição de medicamentos no Hospital Geral Público de Palmas, para posterior ajuizamento da ação cabível ou 
arquivamento, nos termos da lei.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além 
de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado 
nos autos.  

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 
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Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP.  

Outrossim, a assessoria deverá adotar as providências necessárias para garantir o sigilo da identidade do representante, medida 
necessária para evitar represálias contra o noticiante. 

Em seguida, oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, requisitando que informe quais são as providências adotadas 
para: (a) realizar o controle da jornada dos servidores do Hospital Geral Público de Palmas; e (b) apurar as supostas faltas funcionais dos servidores que 
não cumprem a carga horária de trabalho. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta portaria e dos documentos de fls. 2/3. 

Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 
Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | TO - 2506| 

PORTARIA Nº 39, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções do ofício da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no 
art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei 
Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, e 

CONSIDERANDO representações que relatam supostas irregularidades do Edital n.° 012/2014 da Fundação Universidade Federal 
do Tocantins - UFT que rege concurso público para provimento de cargo efetivo de Técnico Administrativo em Educação; 

CONSIDERANDO que o edital estipula tempo mínimo de experiência na área como habilitação exigida para ingresso em alguns 
cargos;  

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

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

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

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de suposta irregularidades do Edital n.° 012/2014 da 
Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT que rege concurso público para provimento de cargo efetivo de Técnico Administrativo em 
Educação, especialmente quanto à exigência de tempo mínimo de experiência para a habilitação de alguns cargos, para posterior ajuizamento da ação 
cabível ou arquivamento, nos termos da lei.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além 
de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado 
nos autos.  

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público - CNMP.  

Em seguida, oficie-se à UFT requisitando informações sobre a motivação, incluindo fundamentação legal, para a exigência de 
tempo mínimo de experiência para a habilitação de alguns cargos ofertados pelo concurso público para Técnico Administrativo em Educação, regido 
pelo Edital n.° 012/2014. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta portaria e da manifestação n.° 30521. 

Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 
Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | TO - 2481| 

PORTARIA Nº 200, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções do ofício da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no 
art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei 
Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos da Notícia de Fato n.° 
1.36.000.000200/2014-68, e 

CONSIDERANDO representação que relata a não realização de cirurgias no Hospital Dona Regina para correção de incontinência 
urinária, em razão da falta de insumo hospitalar, denominado “Tela”, que é utilizada para suspender a bexiga; 
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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 (art. 127 da Constituição da República); 

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

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

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito da não realização de cirurgias no Hospital Dona 
Regina para correção de incontinência urinária, em razão da falta de insumo hospitalar, denominado “Tela”, que é utilizada para suspender a bexiga, 
para posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos termos da lei.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além 
de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado 
nos autos.  

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP. 

Em seguida, oficie-se à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins requisitando que informe: a) se há o insumo hospitalar, 
denominado “Tela”, nos estoques da Sesau-TO; b) se o referido insumo está sendo regularmente fornecido aos Hospitais que realizam cirurgia para 
corrigir incontinência urinária, em especial ao Hospital Dona Regina; e c) em caso de respostas negativas aos itens anteriores, justificar as razões. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93 e considerando a relevância e a urgência que o caso demanda, pois 
envolve a garantia de qualidade de vida digna das pessoas que dependem do material cirúrgico em tela, o prazo para atendimento à requisição é de 5 
(cinco) dias úteis a contar do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta portaria e da Manifestação n.° 31089. 

Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 10 (dez) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 
Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 

desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | TO - 2532| 

DESPACHO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

NF n. 1.36.000.000137/2014-60 
 

1. Trata-se de notícia de fato que se originou a partir de despacho exarado nos autos do Inquérito civil Público n. 
1.36.000.001203/2012-57 (item “d”), em trâmite perante a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República (PRDC) no 
Estado do Tocantins (PR/TO), o qual encaminha cópia do Ofício/SMS/GAB n. 036/201 (enviado pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de 
Monte Carmo/TO), bem como das Recomendações n. 005/2013 e 006/2013 (expedidas pela PRDC/TO), para adoção das providências cabíveis no 
âmbito da tutela ao Patrimônio Público federal. 

2.CONVERTA-SE o presente feito em Procedimento Preparatório, nos termos previstos no art. 2º, §§4º e 5º da Resolução CNMP n. 
23, de 17 de setembro de 2007, vinculado à 5a CCR e com o seguinte objeto: acompanhar o cumprimento, pelo Município de Monte Carmo/TO, das 
Recomendações n. 005/2013 e 006/2013, expedidas pela PRDC/TO. 

3.Em seguida, OFICIE-SE à Secretaria Estadual de Saúde (SESAU/TO) e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
(TCE/TO), para solicitar que, no prazo de 15 dias, informe se o Município de Monte Carmo/TO cumpriu a Recomendação n. 005/2013 (apresentou, 
perante aquele órgão estadual, a comprovação dos gastos em saúde, com relação às ações e serviços demonstradas no Relatório de Gestão do ano de 
2011). 

4.Observação: cópia da Recomendação n. 005/2013 deverá ser anexada aos ofícios.  
 

LUANA VARGAS MACEDO 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | TO - 2488| 
DESPACHO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
NF n. 1.36.000.000840/2013-97 
 

1. Trata-se de notícia de fato que se originou a partir do Ofício n. 12/2013/CJU/TO/CGU/AGU, enviado a esta Procuradoria da 
República no Estado do Tocantins (PR/TO) pela Consultoria Jurídica da União no Estado do Tocantins, o qual, em atenção aos itens 36 e 37 do Parecer 
189/2013/CJU-TO/CGU/AGU (fls. 544-552 do Apenso I, Volume 3), encaminha cópia do Processo n. 25066.000634/2012-71, para ciência e eventual 
adoção das providências cabíveis. Saliente-se que o referido Processo tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de condução de veículos e de condução de transporte fluvial, para atender o Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins – DSEI/TO, 
tendo dele resultado a contratação, pela modalidade pregão eletrônico, da empresa Services Terceirizações Ltda EPP (contrato n. 03/2013). 

2. A leitura dos autos, em especial do acima citado Parecer 189/2013/CJU-TO/CGU/AGU, revela (i) a possível ocorrência de 
graves irregularidades no curso do procedimento licitatório do qual se originou o contrato n. 03/2013, bem como (ii) aexistência de indícios que 
apontam para a prática, por parte de motoristas terceirizados da empresa Services Terceirizações Ltda EPP, de crimes de dano envolvendo o uso 
inadequado de veículos de propriedade da União e de apropriação irregular de combustível. 
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3. Considerando que são indispensáveis diligências para a melhor elucidação dos fatos noticiados, determino a instauração de 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fundamento art. 2º, §§4º e 5º da Resolução CNMP n. 23, de 17 de setembro de 2007, vinculado à 5º CCR 
e com o seguinte objeto: apurar a possível ocorrência de irregularidades no curso do procedimento licitatório do qual se originou o contrato n. 03/2013, 
firmado entre a DSEI/TO e a empresa Services Terceirizações Ltda EPP. 

3.Antes, porém, certifique-se acerca da existência de outros feitos administrativos ou judiciais com o mesmo objeto do 
Procedimento Preparatório instaurado.  

4.Em seguida: 
(i) Com cópia integral do Procedimento Preparatório instaurado, oficie-se à Superintendência da Polícia Federal no Estado do 

Tocantins, para requisitar a instauração de Inquérito Policial voltado a apurar a possível prática, por parte de motoristas terceirizados da empresa 
Services Terceirizações Ltda EPP, dos crimes de dano envolvendo o uso inadequado de veículos de propriedade da União (art. 163, parágrafo único, 
inc. III do CP) e de apropriação irregular de combustível (art. 168 do CP); 

(ii) Com cópias deste despacho e do Parecer de fls. 544-552 do Apenso I, Volume 3, oficie-se à Controladoria-Geral da União no 
Estado do Tocantins, a fim de que informe, no prazo de 15 dias, se foi adotada alguma medida por parte dessa Controladoria em decorrência das 
considerações feitas pelo Parecer 189/2013/CJU-TO/CGU/AGU, exarado nos autos do Processo n. 25066.000634/2012-71; 

(iii) Com cópias deste despacho e do Parecer de fls. 544-552 do Apenso I, Volume 3, oficie-se à Consultoria Jurídica junto ao 
Ministério da Saúde (CONJUR/MS), a fim de que informe, no prazo de 30 dias, se foi adotada alguma medida por parte dessa Consultoria em 
decorrência das considerações feitas pelo Parecer 189/2013/CJU-TO/CGU/AGU, exarado nos autos do Processo n. 25066.000634/2012-71. 
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