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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

 
DECISÃO Nº 3196, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: PP MPF/PRM Uberlândia-MG 1.22.003.000341/2013-65 
Requerente: Flávia Christina Cardoso Stoque 
Requeridos: Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia - ESEBA/UFU 
Procurador da República: Leonardo Andrade Macedo (PRM Uberlândia-MG) 
Arquivamento: 14/10/2013 (fls. 29-30) 
DIREITO À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO BÁSICA. 
1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no qual a representante narra que o edital nº 001/2013 para seleção de 

candidatos ao ingresso na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA/UFU) teria trazido prejuízo a crianças que 
completam 4 (quatro) anos entre 31/03/2013 e 31/12/2013 (entre as quais o seu sobrinho), uma vez que estas não poderiam concorrer às vagas 
destinadas ao 1º período do ensino infantil (pré-escola). 

2. Oficiada, a UFU esclareceu que, em 30/08/2013, foi emitida a Retificação nº 01 do Edital nº 01/2013, constando que “os 
candidatos que nasceram entre 1º de abril a 31 de dezembro de 2009 ou que completarem 4 anos até 31/12/2014, poderão se inscrever para o 1º período 
da Educação Infantil”. 

3. O procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que inexistem outras diligências a serem realizadas. 
4. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3197, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: ICP MPF/PRM Divinópolis-MG 1.22.012.000048/2013-99 
Requerente: Lívia Terra Campos 
Requeridos: Sociedade Dom Bosco de Educação e Cultura S/C Ltda. 
Procurador da República: Gustavo de Carvalho Fonseca (PRM Divinópolis-MG) 
Arquivamento: 04/12/2013 (fls. 59-60) 
DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. 
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para apurar eventual descumprimento das normas da Portaria nº 1679/1999 pela 

Sociedade Dom Bosco de Educação e Cultura (Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis/MG – FACED), 
especificamente no tocante à acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. 
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2. Informou a representante possuir deficiência auditiva profunda, de modo que necessitava de um intérprete para acompanhar as 
aulas. De acordo com ela, sua mãe solicitara à direção da FACED que solucionasse o problema, mas sem sucesso. 

3. Oficiada, a Sociedade Dom Bosco de Educação e Cultura Ltda, mantenedora da FACED, esclareceu que a solicitação da 
representante fora atendida. Informou que fora contratado o Sr. Marcos Antônio Vilela Crispim, intérprete profissional e devidamente habilitado, para 
auxiliar a representante em todas as aulas ministradas pela IES. 

4. O procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que inexistem outras diligências a serem realizadas. 
5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3198, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: ICP MPF/PRM Divinópolis-MG 1.22.012.000259/2012-41 
Requerente: Najara Rodrigues de Faria 
Requeridos: Fundação Educacional de Divinópolis - FUNEDI 
Procurador da República: Gustavo de Carvalho Fonseca (PRM Divinópolis-MG) 
Arquivamento: 04/12/2013 (fls. 94-96) 
DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA VISUAL. 
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para apurar eventual descumprimento das normas da Portaria nº 1679/1999 pela 

Fundação Educacional de Divinópolis/MG (FUNEDI), especificamente no tocante à acessibilidade para pessoas com deficiência visual. 
2. Informou a representante possuir deficiência visual e relatou que a FUNEDI não cumpria as normas de acessibilidade. De acordo 

com a denunciante, faltaria sala de apoio para os estudantes e não haveria conteúdo bibliográfico em formato digital ou braile, material este que seria 
essencial para o seu aprendizado.  

3. Oficiada, a FUNEDI esclareceu ter tomado providências para ofertar o curso de braille a representante, mas a referida aluna 
alegou não ter disponibilidade de horário para tanto. Ainda, de acordo com a FUNEDI, houve a reestruturação de seu espaço físico para assegurar os 
requisitos mínimos de acessibilidade. Relatou também que, em sala de aula, a aluna é acomodada nas proximidades de uma tomada elétrica, para 
utilizar seu notebook, além de ter à sua disposição um computador com fone de ouvido e um monitor no laboratório de informática.Ademais, a IES 
disse que disponibilizara dois estagiários para, em tempo hábil, digitalizar os textos para a aluna. 

4. O procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que inexistem outras diligências a serem realizadas. 
5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3199, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: ICP MPF/PR-BA 1.14.000.002325/2011-47 
Requerente: Ademir Oliveira Santos 
Requeridos: INSS 
Procurador da República: Leandro Bastos Nunes (PRDC-BA) 
Arquivamento: 19/11/2013 (fls. 102-103) 
DIREITO A REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSS. 
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado no qual o representante noticia o descumprimento do quanto determinado na 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2006.33.00.011274-1, que tratou sobre a reparação, substituição, manutenção e reparo de órteses 
e próteses pelo INSS. 

2. Narrou o representante que faz uso de prótese da perna esquerda, em razão de amputação do referido membro, e que por conta 
disso fora aposentado por invalidez. Afirmou ainda que, necessita realizar a troca da prótese a cada cinco anos, e que havia dado entrado no pedido de 
substituição e a autarquia previdenciária não tomou providências para atender sua solicitação. 

3. Em contato telefônico com o representante, este informou já ter sido efetivada a troca de sua prótese, não remanescendo interesse 
no prosseguimento do feito. 

4. O procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que inexistem outras diligências a serem realizadas. 
5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3200, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: NF MPF/PR/BA 1.14.000.002433/2013-81 
Requerente: João Matos dos Santos 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  
Procurador da República: Leandro Bastos Nunes (PR/BA) 
Arquivamento: 10/10/2013 (fls. 7/9) 
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DIREITO A PREVIDÊNCIA. 
1. Trata-se de representação formulada por cidadão na qual se insurge contra acórdão proferido no processo nº 0037350-

36.2009.4.01.3300, que julgou improcedente seu recurso, mantendo a sentença que lhe negou o direito de ter restabelecido o benefício previdenciário 
de aposentadoria por invalidez.  

2. Verifica-se que os alegados prejuízos são de natureza individual e disponível, devendo ser tutelado por meio de advogado 
particular ou defensor público inexistindo notícia concreta de lesão ou ameaça a direito coletivo não cabendo, assim, as atribuições do Ministério 
Público Federal constitucionalmente delineadas. 

3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que resta satisfeita a pretensão. 
4.Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3201, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: NF MPF/PR/BA1.14.000.002859/2013-35 
Requerente: Roque da Cruz Godinho 
Requerido: -- 
Procurador da República: Leandro Bastos Nunes (PR/BA) 
Arquivamento: 04/11/2013 (fls. 22)  
DIREITO A REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
1. Trata-se de representação formulada por cidadão noticiando supostas irregularidades perpetradas por autoridades federais, 

estaduais e municipais.  
2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que o teor da representação trata-se de texto meramente 

informativo não apontando elementos mínimos que possam subsidiar a instauração de procedimento ministerial.  
3. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3202, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: ICP MPF/PR/BA 1.14.000.000560/2013-46 
 

Requerente: Gúbio Soares Santos 
Requerido: Universidade Federal da Bahia – UFBA  
Procurador da República: Leandro Bastos Nunes (PR/BA) 
Arquivamento: 08/11/2013 (fls. 97/99) 
DIREITO A SEGURANÇA. 
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado a partir da representação de cidadão, na qual solicita providências no 

acompanhamento das investigações do incêndio ocorrido no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (ICS/UFBA) em março 
do corrente ano.  

2. Em resposta, a Universidade Federal da Bahia – UFBA informou que o fato aconteceu somente em uma sala sendo todas as 
medidas de segurança adotadas quando da ocorrência do sinistro. Salientou ainda que cumpre todas as exigências legais atinentes ao tema.  

3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que resta satisfeita a pretensão. 
4. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3203, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: ICP MPF/PR/MG 1.22.000.000719/2012-70 
Autor: MPF 
Requerido: Extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA  
Procurador da República: Edmundo Antonio Dias Netto Junior (PR/MG) 
Arquivamento: 29/11/2013 (fls. 70) 
DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÃO.  
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com objetivo de apurar a gestão social dos bens imóveis da extinta Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA em nível nacional e regional.  
2. Verifica-se que há no âmbito da Secretaria de Patrimônio Público de Minas Gerais, um Grupo de Trabalho que tem por principal 

objetivo discutir e propor critérios para a destinação de imóveis da União para a provisão habitacional de interesse social, além de fortalecer a gestão 
social desse patrimônio. Desse modo, aquela Procuradoria vem atuando caso a caso, no que concerne a regularização fundiária de interesse social de 
bens da União, especialmente oriundos da cartela imobiliária da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA. 
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3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que resta satisfeita a pretensão. 
4.Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3205, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: NF MPF/PR-BA 1.14.000.002272/2013-26 
Requerente: Álvaro de Sousa e Almeida 
Requeridos: a apurar 
Procurador da República: Leandro Bastos Nunes (PRDC-BA) 
Arquivamento: 30/09/2013 (fls. 33-35) 
RECURSO. DIREITO A REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada na qual o representante alega o suposto descumprimento da Lei Federal nº 9.454/97 que 

determina a criação de um número único de Registro de Identidade Civil – RIC, pelo qual cada cidadão brasileiro será identificado. 
2. É de competência do Poder Executivo Federal definir “a entidade que centralizará as atividades de implementação, coordenação 

e controle do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil, que se constituirá em órgão central do Sistema Nacional de Registro de 
Identificação Civil”, conforme o artigo 3º, da Lei nº 9.454/97, bem como fica facultado à União firmar convênio com os Estados e Distrito Federal para 
a implementação do número único de registro de identificação civil, de acordo com o artigo 1º, da Lei 9.454/97 com redação dada pela Lei 
nº12.058/09. 

3. Além disso, estabelece o supracitado diploma legal em seu artigo 4º “que será incluída, na proposta orçamentária do órgão 
central do sistema, a provisão de meios necessários, acompanhada do cronograma de implementação e manutenção do sistema”, situação essa que 
apenas corrobora a competência orçamentária constitucional reservada exclusivamente ao Poder Executivo pelo artigo 165 da Carta Magna, que 
estabelece que “leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais”. 

4. O Procurador oficiante indeferiu a instauração do inquérito civil, pois verificou-se que não cabe a atuação da PRDC, tendo em 
vista que não há nos autos qualquer elemento que possa indicar a existência de um possível ato abusivo ou comportamento omissivo por parte do Poder 
Executivo que venha a lesar interesse público, na medida em que de acordo com as informações prestadas estão sendo tomadas as providências 
necessárias para cumprimento do seu dever legal. 

5. O requerente, irresignado, interpôs recurso.  
6. O procurador oficiante manteve a decisão de indeferimento pelos seus próprios fundamentos. 
7. Verifica-se acertada a decisão de indeferimento. 
8. Homologação do arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3206, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: PP MPF/PR-BA 1.26.001.000002/2013-50 
Requerente: Marta Jeany Vitor 
Requeridos: Universidade Santo Amaro - UNISA 
Procurador da República: Paulo José Rocha Júnior (PR-BA) 
Arquivamento: 04/11/2013 (fl. 55) 
DIREITO À EDUCAÇÃO. 
1. Trata-se de representação apresentada à PRM de Feira de Santana/BA, a qual foi desmembrada nos termos do despacho de fl. 5. 
2. O presente expediente é cópia da documentação original a qual foi remetida para a PR-BA, autuada sob o nº 

1.14.000.001968/2012-54 e teve instrução regular. 
3. Os mesmos fatos foram analisados no âmbito do ICP 1968/2012 e o arquivamento foi homologado pela PFDC em 28/08/2013. 
4. O procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, visto que os fatos já foram analisados. 
5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
DECISÃO Nº 3214, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO, 
MOÇÕES APROVADAS EM CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. I 
- Não se vislumbra ofensa a direitos do requerente, não sendo reconhecido 
argumentos jurídicos hábeis que justifiquem a propositura de uma ação judicial. 
II – Reconhecimento do suposto conflito de atribuição como arquivamento 
indireto. III -Pela homologação do arquivamento. 
 

Referência: PI nº 1.11.000.000073/2012-12 
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Requerente: Procuradoria da República em Alagoas 
Procurador da República: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary 
1. Trata-se de procedimento administrativo autuado no Ministério Público do Estado de Alagoas em decorrência do recebimento do 

Ofício CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social nº 033/2011 (fl. 04), no qual encaminha moções aprovadas na VIII Conferência Estadual de 
Assistência Social, realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2011, solicitando a atuação do órgão ministerial no atendimento às demandas a seguir 
elencadas, quais sejam: 

1) Reivindicar que o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) amplie o Benefício Variável Jovem - BVJ, para todos os 
usuários do Projovem Adolescente, uma vez que apesar de ser ofertada uma jornada atrativa, o Projovem (Trabalhador, Urbano e Campo) estabelece 
uma bolsa mensal de R$ 100,00, o que estaria gerando insatisfação do usuário do Projovem Adolescente (fl. 05). 

2) Recomendar a todos os Gestores Estaduais e Municipais a criação e implementação do Plano de Cargos e Carreiras e 
Vencimentos dos profissionais da Política de Assistência Social (fl. 13). 

3) Apoiar o Projeto de Lei - PL nº 5.278/2009, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, o qual refere-se à instituição do 
piso salarial nacional dos Assistentes Sociais (fl. 23). 

4) Reivindicar que o Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual realizem concursos públicos para Assistentes Sociais e 
Psicólogos, visando atender as suas demandas em todas as Comarcas do Estado de Alagoas, uma vez que os assistentes sociais dos Município 
Alagoanos estariam sendo convocadas para a realização de Estudos/Pareceres psicossocial, gerando um aumento da demanda de trabalho (fl. 32). 

2. O Ministério Público Estadual encaminhou os autos ao Parquet Federal entendendo não possuir competência para tomar as 
providências cabíveis, uma vez que o “Projovem Adolescente” trata-se de programa social desenvolvido com verbas federais. 

3. De outro lado, a Procuradoria da República no Estado de Alagoas estabeleceu conflito negativo de atribuição sob o argumento de 
que dois objetos constantes no ofício enviado pela CEAS referem-se a questões afeitas às atribuições do Ministério Público Estadual. 

4. Os autos foram remetidos diretamente ao Procurador-Geral da República que, por sua vez, determinou o encaminhamento do 
feito à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para apreciação dos autos. 

II 
5. Depreende-se dos autos que a análise das questões concernentes às moções acostadas no Ofício CEAS nº 033/2011 envolvem o 

poder discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Ministério Público Federal interferir no mérito administrativo.  
6. Acrescente-se que, nessa hipótese, não se vislumbra ofensa a direitos do requerente, não sendo reconhecido argumentos jurídicos 

hábeis que justifiquem a propositura de uma ação judicial. 
7. Nesse sentido, reconheço o despacho da Procuradoria da República em Alagoas como arquivamento indireto dos autos e acato 

esse pedido, nos termos regimentais. 
8. Cumpre destacar que este órgão ministerial não se esquivará em apurar quaisquer irregularidades, dentro do campo de suas 

atribuições constitucionais, caso surjam denúncias de ilegalidades a respeito do tema. 
9. Pelo exposto, e não mais havendo outras irregularidades a serem alvo de diligências apuratórias por parte do MPF, homologo a 

decisão de arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Subprocurador-Geral da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

 
PORTARIA Nº 399, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Notícia de Fato 1.15.002.000834/2013-40 
 

O Dr. Celso Costa Lima Verde Leal, Procurador da República atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 14 de setembro de 2004, 

RESOLVE 
Instaurar, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e art. 5º e da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, Inquérito Civil Público, a fim de apurar os fatos abaixo.  
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de ofício do TCU, que encaminha o Acórdão n° 7436/2013-TCU/2013-TCU, 

proferido em processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Campos Sales/CE, referente ao exercício de 2004, tendo como 
responsáveis ROSLENE BITU ALENCAR (ex-Secretária de Saúde de Campos Sales), JOSÉ LOURENÇO ARRAIS (ex-Ordenador de Despesas do 
Fundo Municipal de Saúde) e ANA MARIA DUARTE FIGUEIREDO DE ARRAIS (ex-Prefeita). 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
I.Comunique-se por meio eletrônico à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em observância ao art. 7º da resolução nº 77/2004 do 

CSMPF, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art.16 da Resolução nº 87/2006 (aplicação 
analógica); 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
III – Cumpram-se as diligências retro. 
 

CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
 

PORTARIA Nº 102, DE 14 DE JANEIRO DE 2013 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA abaixo identificado, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição 
Federal e na alínea “e” do inciso III do artigo 5° da Lei Complementar nº 75/93, 

1. CONSIDERANDO que a Peça de Informação nº 1.18.002.000136/2012-51 tem por objeto a apuração de possível irregularidade 
na doação de lascas de madeira objeto do Termo de Apreensão nº 368855, lavrado pelo IBAMA, e depositada no escritório regional de São Miguel do 
Araguaia; 

2. CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras diligências; 
3. RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculando-o à 5ª CCR. 
4. Determino: 
a)publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, bem como por meio do sistema Único; 
b)após, remeta-se ao Setor Jurídico para aguardar o decurso do prazo de suspensão determinado à fl. 34. 
 

RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
PORTARIA Nº 105 DE 14 DE JANEIRO DE 2013 

 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA abaixo identificado, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição 

Federal e na alínea “e” do inciso III do artigo 5° da Lei Complementar nº 75/93, 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo nº 1.18.002.000077/2007-54 tem por objeto apurar possível omissão do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em construir acessos de veículos e de pedestres aos bairros da área leste do Município 
de Anápolis que são cortados pela rodovia BR-060 (e não BR-153 como constou na representação dos interessados); e 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras diligências; 
1. RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculando-o à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
2. Destarte, determino: 
a)publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta PRM, bem como por meio do sistema Único; 
b)após, reitere-se o ofício de fl. 106, encaminhando-se cópia do mesmo. 
 

RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 1 DE 6 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

Considerando a participação da Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO no evento/Projeto – 
MPEDUC nos dias 14 e 15/01/2014, em Brasília/DF, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir a Procuradora da República MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO da distribuição dos feitos urgentes e 

audiências nos dias 14 e 15/01/2014, observando-se a devida compensação. 
Art. 2º. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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