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CONSELHO SUPERIOR 

##ÚNICO: | CSMPF - 41936| 
CONSELHO SUPERIOR 

 
2ª Sessão Ordinária de 2014 
Data:  11.3.2014 - terça-feira 
Hora:  9 horas 
Local:  Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - 

Sala AC-05) 
PAUTA DESTA SESSÃO 

 
1.  Processo nº : 1.00.001.000063/2008-66 

Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Diretrizes para o tratamento de processos e investigações sigilosas ou que tramitem em segredo de justiça no 

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

 
2.  Processo nº : 1.00.001.000154/2008-00 

Interessado(a) : Dr. Júlio César de Castilhos Oliveira Costa 
Assunto : Dissertação referente ao Curso de Master e Doutorado em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da 

Universidade de Sevilha, Espanha, no período de 5.1 a 29.6.2009. 
Origem : Espírito Santo 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
3.  Processo nº : 1.00.001.000144/2010-81 

Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Assunto : Regimento Interno da 3ª CCR. Resolução CSMPF nº 145. Alteração. 
Origem : Distrito Federal 

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

4.  Processo nº : 1.00.001.000019/2011-51 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 3ª Região 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 3ª Região. Alteração. 

Resolução CSMPF Nº 104. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
5.  Processo nº : 1.00.001.000086/2011-76 

Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Amapá 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado do Amapá. Resolução 

CSMPF nº 104. (Portaria PR/AP nº 36, de 31.5.2011). Implementação. 
Origem : Amapá 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

 
6.  Processo nº : 1.00.001.000191/2011-13 

Interessado(a) : Dr. Paulo Eduardo Bueno 
Assunto : Impugnação à lista de antiguidade de 2011. Pedido de reconsideração da decisão anterior. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 

 
7.  Processo nº : 1.00.001.000033/2012-36 

Interessado(a) : Dr. Marco Aurélio Alves Adão 
Assunto : Afastamento para frequentar as aulas da disciplina "Temas Atuais da Prova Civil" do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nos dias 28 de fevereiro, 7, 
14, 21 e 28 de março; 4, 11 e 25 de abril; 9, 16, 23 e 30 de maio e 6 de junho de 2014. Referendar. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
8.  Processo nº : 1.00.001.000146/2012-31 

Interessado(a) : Dr. Luiz Fernando Gaspar Costa 
Assunto : Relatório trimestral (1º.11.2013 a 31.1.2014) referente ao afastamento para frequentar Curso de Doutorado 

em Direito na Universidade de Namur, Bélgica, no período de 28.1.2013 a 31.1.2015. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 

 
9.  Processo nº : 1.00.001.000155/2012-22 

Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECOS. Resolução CSMPF nº 146. 

Alteração. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 63. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
10.  Processo nº : 1.00.001.000188/2012-72 

Interessado(a) : Corregedoria do MPF 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Pará e nas PRMs: Altamira, Marabá, 

Paragominas, Redenção e Santarém. Exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos  

 
11.  Processo nº : 1.00.001.000193/2012-85 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado da Bahia e nos municípios de Barreiras, Campo 

Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Irecê, Jequié, Paulo Afonso, Teixeira de 
Freitas e Vitória da Conquista. Exercício de 2012. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
12.  Processo nº : 1.00.001.000211/2012-29 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Rio Grande do Norte e na Procuradoria da 

República nos municípios de Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. Exercício de 2012 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos 

 
13.  Processo nº : 1.00.001.000214/2012-62 
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Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Amazonas e nas Procuradorias da República 

nos municípios de Tabatinga e Tefé. Exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos 

 
14.  Processo nº : 1.00.001.000001/2013-11 (CMPF nº 1.00.002.009133/2012-18) 

Assunto : Embargos de Declaração. 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros (Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge - voto vencedor) 

 
15.  Processo nº : 1.00.001.000019/2013-13 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Mato Grosso do Sul e nas Procuradorias da 

República nos municípios de Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Exercício 2013. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
16.  Processo nº : 1.00.001.000025/2013-71 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado de Goiás e nas Procuradorias da República nos 

municípios de Anápolis, Luziânia e Rio Verde. Exercício de 22.3.2013. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
17.  Processo nº : 1.00.001.000055/2013-87 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria Regional da República da 5ª Região. Exercício de 2013. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

 
18.  Processo nº : 1.00.001.000108/2013-60 

Interessado(a) : Dr. Patrick Salgado Martins 
Assunto : Alteração do período de afastamento para frequentar o curso “Master em Direito Constitucional, na 

Universidade de Sevilha, Espanha, de 1.10.2013 a 31.5.2014 para 1.10.2013 a 10.5.2014. Referendar. 
Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
19.  Processo nº : 1.00.001.000134/2013-98 

Interessado(a) : Dr. Alexandre Ribeiro Chaves 
Assunto : Relatório de atividades - outubro a dezembro de 2013 - referente ao afastamento para frequentar o curso de 

Mestrado em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais, junto à "École de Droit de la Sorbonne - 
Université Paris 1", França, no período de 16 de setembro de 2013 a 5 de julho de 2014. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

 
20.  Processo nº : 1.00.001.000179/2013-62 

Interessado(a) : Dr. Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior 
Assunto : Dissertação de Mestrado intitulada "A Questão das Sanções da Lei da Improbidade Administrativa: 

Contribuições para Procedimento e Aplicação Racional".  
Origem : Sergipe 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
21.  Processo nº : 1.00.001.000198/2013-99 

Interessado(a) : Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira 
Assunto : Dissertação de mestrado intitulada: "Dimensão Constituinte na Jurisdição do Supremo Tribunal Federal", 

junto ao Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, no período de 7.10 a 20.11.2013. Certificado de 
conclusão. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 

 
22.  Processo nº : 1.00.001.000241/2013-16 

Interessado(a) : Conselho Superior do MPF 
Assunto : Promoção ao cargo de Subprocurador-Geral da República. Critério de Antiguidade. Procedimento Prévio 

Constitucional Próprio, nos termos do art. 93, II, d, da Constituição Federal. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
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23.  Processo nº : 1.00.001.000008/2014-14 
Interessado(a) : Dra. Gisele Elias de Lima Porto 
Assunto : Designação provisória para continuar oficiando nos procedimentos administrativos/processos nºs 

1.30.001.000343/200-88, 1.30.012.000.541/2008-70, 1.30.000035/2006-19 e 1.30.012.000439/2000-17 
(PR/RJ), tendo em vista sua promoção ao cargo de Procuradora Regional da República, com lotação na PRR-
1ª Região. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
24.  Processo nº : 1.00.001.000010/2014-93 

Interessado(a) : Dr. Marlon Alberto Weichert 
Assunto : Afastamento do país para participar, como palestrante, do seminário internacional "Brazil: From Dictatorship 

to Democracy", a ser realizado na cidade de Providence, Estados Unidos, no período de 8 a13 de abril de 
2014.  

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
25.  Processo nº : 1.00.001.000011/2014-38 

Interessado(a) : Dr. Gustavo de Carvalho Guadanhin 
Assunto : Afastamento para frequentar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, às quartas e quintas-feiras, no período de 24 de fevereiro a 30 de junho de 2014. 
Referendar. 

Origem : Paraná  
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 

 
26.  Processo nº : 1.00.001.000013/2014-27 

Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República 
Assunto : Afastamento, nos dias 14 e 15.4.2014, dos membros do MPF integrantes da Associação Nacional dos 

Procuradores da República - ANPR, inscritos no 2º Encontro Internacional dos Procuradores da República - 
"Patrimônio Cultural: a preservação através dos museus", a ser realizado na cidade de Paris, França, no 
período de 12. a 21.4.2014. 

Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

 
27.  Processo nº : 1.00.001.000014/2014-71 

Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República 
Assunto : Afastamento, no período de 5 a 16.5.2014, dos membros do MPF integrantes da Associação Nacional dos 

Procuradores da República - ANPR, inscritos no curso " Combate ao Crime Organizado", a ser realizado em 
Roma, Itália, no período de 4. a 18.5.2014 

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

 
28.  Processo nº : 1.00.001.000015/2014-16 

Interessado(a) : Sra. Roseli Susane Jaworoski de Campos 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 03/2014-HCF, do Senhor Corregedor-Geral do MPF, que determinou o 

arquivamento do Expediente ÚNICO nº PGR 06253495/2013, em desfavor de membro do MPF. 
Origem : Minas Gerais  
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos 

 
29.  Processo nº : 1.00.001.000016/2014-61 

Interessado(a) : Ministério Público Federal e Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Critérios para a designação de Subprocuradores-Gerais da República para representarem o MPF nas sessões 

dos diversos órgãos jurisdicionais do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Resoluções CSMPF nºs 34, 42 e 
141. Alteração. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 62. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
30.  Processo nº : 1.00.001.000017/2014-13 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Recurso em face do Decisão nº 1001/2014-HCF, de 2.12.2013, do Senhor Corregedor-Geral do MPF, que 

determinou o arquivamento do Expediente ÚNICO nº PGR 00225354/2013, em desfavor de membro do 
MPF.  

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
31.  Processo nº : 1.00.001.000019/2014-02 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
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Assunto : Promoção ao cargo de Subprocurador-Geral da República 
Origem : Distrito Federal 

 
32.  Processo nº : 1.00.001.000022/2014-18 

Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Amapá. 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado do Amapá (Portaria 

PR/AP nº 121/2013). Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Amapá 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre  

 
33.  Processo nº : 1.00.001.000024/2014-15 

Interessado(a) : Dr. André de Carvalho Ramos 
Assunto : Afastamento do país para participar da conferência "The Future of Inter-American Human Rights System", na 

cidade de Indiana, Estados Unidos, no período de 30 de março a 1º de abril de 2014.  
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 

 
34.  Processo nº : 1.00.001.000025/2014-51 

Interessado(a) : Dr. Sady d'Assumpção Torres Filho 
Assunto : Representante do MPF no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Desoneração da carga 

processual. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
PROCESSOS QUE PERMANECEM EM PAUTA 

 
 

 Incluídos na pauta da 6ª Sessão Ordinária (5.8.2013) 
 

35.  Processo nº : 1.00.001.000086/2013-38  
Interessado(a) : Dr. Eloi Francisco Zatti Faccioni 
Assunto : Impugnação à lista de antiguidade de 2013. Resolução CSMPF n° 140. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

 
36.  Processo nº : 1.00.001.000117/2013-51 

Interessado(a) : Dr. Wallace de Oliveira Bastos 
Assunto : Critérios de designação de Subprocuradores-Gerais da República para representarem o MPF nas sessões dos 

diversos órgãos jurisdicionais do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Resolução CSMPF nº 34. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
Incluídos na pauta da 7ª Sessão Ordinária (3.9.2013) 
 

37.  Processo nº : 1.00.001.000142/2011-72 
Interessado(a) : Dr. Carlos Eduardo Copetti Leite 
Assunto : Agravo de instrumento. Contrarrazões pelos Procuradores de 1ª instância quando o MPF for agravado. 

Regulamentação. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
38.  Processo nº : 1.00.001.000016/2012-07 

Interessado(a) : Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Assunto : Regimento Interno do Conselho Superior do MPF. Resolução CSMPF n° 131. Alteração. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 
Incluídos na pauta da 8ª Sessão Ordinária (1º.10.2013) 
 

39.  Processo nº : 1.00.001.000128/2011-79 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 4ª Região 
Assunto : Consolidação das regras de distribuição da área cível – artigo 11 da Resolução nº 01/2010 - PRR/4ª Região. 

Procurador Revisor. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 

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

Normatização. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 54. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
41.  Processo nº : 1.00.001.000168/2013-82  

Interessado(a) : Procuradoria da República no estado da Bahia 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da PR/Bahia (Portaria PR/BA nº 287/2013). Resolução CSMPF nº 

104. Implementação. 
Origem : Bahia 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

 
42.  Processo nº : 1.00.001.000186/2013-64 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária nas Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF e na Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão. Exercício de 2012. Relatório Geral. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 

 
Incluídos na pauta da 9ª Sessão Ordinária (5.11.2013) 
 

43.  Processo nº : 1.00.001.000195/2012-74 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária nos gabinetes dos Subprocuradores-Gerais da República - Exercício de 2012.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

 

44.  Processo nº : 1.00.001.000093/2013-30 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro  
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Área da Tutela Coletiva/Criminal da Procuradoria da 

República no estado do Rio de Janeiro e nas PRMs. (Portaria PR/RJ/Nº 0411 de 6.5.2013). Resolução CSMPF 
Nº 104, de 6.04.2010. Implementação 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

45.  Processo nº : 1.00.001.000165/2013-49 
CMPF  : 1.00.002.009154/2012-33 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

 
Incluídos na pauta da 10ª Sessão Ordinária (3.12.2013) 
 

46.  Processo nº : 1.00.001.000019/2010-71 
CMPF : 1.00.002.000079/2009-40 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos (Conselheira anterior Helenita Amélia Gonçalves Caiado 

De Acioli) 
 

47.  Processo nº : 1.00.001.000082/2011-98 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Rondônia 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado de Rondônia. Portaria nº 

113, de 6.9.2013. Alteração. Resolução CSMPF nº 104. 
Origem : Rondônia 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Agusto Brandão de Aras 

 
48.  Processo nº : 1.00.001.000146/2011-51 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Exercício do magistério em município diverso daquele da unidade de lotação do membro. Regulamentação. 

Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 57. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 

 
49.  Processo nº : 1.00.001.000088/2013-27 

Interessado(a) : Dr. Oscar Costa Filho 
Assunto : Exceção de impedimento e suspeição em face do Corregedor-Geral do MPF na sindicância-CMPF n° 

1.00.002.000025/2013-61. 
Origem : Ceará 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

 

 
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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50.  Processo nº : 1.00.001.000190/2013-22 
CMPF : 1.00.002.009236/2012-88 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 

 
 

51.  Processo nº : 1.00.001.000207/2013-41 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Resolução CSMPF nº 87. Instauração e tramitação do inquérito civil. Alteração. Inclusão de dispositivo que 

estabeleça a obrigatoriedade das decisões de declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual sejam 
homologadas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 56. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos (Conselheira anterior Helenita Amélia Gonçalves Caiado 

De Acioli)  
 

52.  Processo nº : 1.00.001.000218/2013-21 
Interessado(a) : Dr. Duciran Van Marsen Farena 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 73/2013-HCF, do Senhor Corregedor-Geral do MPF, que determinou o 

arquivamento da sindicância nº 1.00.002.000146/2013-11. 
Origem : Paraíba 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 

 
53.  Processo nº : 1.00.001.000220/2013-09 

Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Cáceres/MT 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da PRM-Cáceres/MT (minuta de Portaria Conjunta nº 60/2013). 

Resolução CSMPF nº 104. Implementação 
Origem : Mato Grosso 
Relator(a) : Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 

 
54.  Processo nº : 1.00.001.000228/2013-67 

Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Bauru/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da PRM-Bauru/SP (Portaria Conjunta n º 006/2013). Resolução 

CSMPF nº 104. Implementação 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
55.  Processo nº : 1.00.001.000229/2013-10 

Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Londrina/PR 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da PRM-Londrina/PR (Resolução nº 02/2013). Resolução 

CSMPF nº 104. Implementação 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre  

 
56.  Processo nº : 1.00.001.000235/2013-69 

Interessado(a) : Procuradorias da República nos municípios de Dourados e Naviraí/MS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros das PRMs de Dourados e Naviraí/MS (Portaria Conjunta nº 

004/2013). Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre 

 
 

 
Incluídos na pauta da 1ª Sessão Ordinária (4.2.2014) 
 

57.  Processo nº : 1.00.001.000248/2013-38 
Interessado(a) : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Arguição de impedimento em face da acumulação das funções de Ouvidor-Geral do MPF com as de 

Conselheiro do CSMPF. 
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

  
PROCESSOS COM VISTA 
 
Pedido de vista na 3ª Sessão Ordinária (3.4.2012) 
 

58.  Processo nº : 1.00.001.000085/2011-21 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Processo de exoneração de Procuradores da República em estágio probatório. Regulamentação. Alteração de 

dispositivos das Resoluções CSMPF nos 5 e 100. Anteprojetos de Resolução CSMPF nos 39 e 40.  
Origem : Distrito Federal 

 
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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Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Vista : Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 
Pedido de vista na 6ª Sessão Ordinária (7.8.2012) 
 

59.  Processo nº : 08100-1.00005/93-98 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Tabelas de produtividade. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 43.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Virgílio Veiga Rios 
Vista  : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
 
Pedido de vista na 9ª Sessão Ordinária (6.11.2012) 
 

60.  Processo nº : 1.00.001.000190/2011-61 
CMPF nº : 1.00.002.000037/2011-23 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Vista : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos (Conselheira anterior Helenita Amélia Gonçalves Caiado 

De Acioli)  
Pedido de vista na 1ª Sessão Extraordinária (25.2.2013) 
 

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

STJ. Anteprojeto de Resolução nº 22.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Rios 
Vista conjunta : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos (Conselheira anterior Helenita Amélia Gonçalves Caiado 

De Acioli)  
Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho (Conselheira anterior Conselheira Deborah Duprat de Britto 
Pereira) 
 

Pedido de vista na 2ª Sessão Ordinária (5.3.2013) 
 

62.  Processo nº : 1.00.001.000165/2010-04 
Interessado(a)s : Drª Maria Caetana Cintra Santos, Presidente da CNIPE, e Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Processo eletrônico. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 24. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Vista : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos (Conselheira anterior Helenita Amélia Gonçalves Caiado 

De Acioli)  
 

Pedidos de vista na 4ª Sessão Ordinária (7.5.2013) 
 

63.  Processo nº : 1.00.001.000222/2012-17 
Interessado(a) : Subcomitê Gestor de Tabelas/MPF 
Assunto : Alteração das Resoluções CSMPF nºs 77 e 87. Adequação à Resolução CNMP nº 63/2010. Tabelas unificadas 

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

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

Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
 

64.  Processo nº : 1.00.001.000017/2013-24 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Assunto : Alteração do art. 4ª, § 1° da Resolução CSMPF n° 127, que regulamenta o controle externo da atividade 

policial. Improbidade administrativa. Atribuição da 5ª CCR. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 52. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Vista : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
65.  Processo : 1.00.001.000136/2012-04 (apenso: 08100-1.00033/97-57) 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 2ª Região 
Assunto : Suspensão dos rodízios entre os membros nas unidades do MPF. Alteração do art. 1º, VII da Resolução 

CSMPF nº 104. Redação final. 
Origem : Rio de Janeiro 

 
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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Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Vista : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos (Conselheira anterior Helenita Amélia Gonçalves Caiado 

De Acioli)  
 

Pedidos de vista na 9ª Sessão Ordinária (5.11.2013) 
 

66.  Processo nº : 1.00.001.000106/2002-18 
Interessado(a) : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Resolução CSMPF nº 50, que dispõe sobre afastamento de membros. Alteração. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
67.  Processo nº : 1.00.001.000185/2011-58 

CMPF : 1.00.002.000090/2009-18 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
68.  Processo nº : 1.00.001.000007/2012-16 

Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Regras gerais mínimas para a designação de Procuradores da República para atuar em Varas da Justiça Federal 

e em Juizados Especiais Federais em localidades onde não há unidades do MPF. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

 
69.  Processo nº : 1.00.001.000173/2013-95 

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

Resolução CSMPF nº 55. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos 
Vista : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva  

 
Pedidos de vista na 6ª Sessão Extraordinária (18.12.2013) 
 

70.  Processo nº : 1.00.001.000117/2011-99 
CMPF : 1.00.002.000030/2009-97 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Vista : Conselheiro Oswaldo José Barbosa da Silva 

 
71.  Processo nº : 1.00.001.000197/2012-63 

Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Regras mínimas comuns para o exercício dos plantões no âmbito do MPF. Anteprojeto de Resolução CSMPF 

nº 50.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Vista : Conselheiro Oswaldo José Barbosa da Silva 

 
Pedidos de vista na 1ª Sessão Ordinária (4.2.2014) 
 

72.  Processo nº : 1.00.001.000038/2013-40 
Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 
Assunto : Critérios de merecimento para promoção na carreira. Resolução CSMPF n° 101. Revogação. Anteprojeto de 

Resolução CSMPF n° 53 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Vista conjunta : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 
Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
 

73.  Processo nº : 1.00.001.000240/2013-71 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Projeto de Resolução. Dispõe sobre a estrutura de organização temática das Câmaras de Coordenação e 

Revisão do MPF. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 60. 
Origem : Distrito Federal 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Vista conjunta  : Conselheiro Oswaldo José Barbosa Silva 

Conselheira Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (Conselheira anterior Gilda Carvalho) 
Conselheiro Eitel Santiago de Brito Pereira 
Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Conselheira Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

 
Brasília, 6 de março de 2014. 

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do CSMPF 

 
CORREGEDORIA DO MPF  

##ÚNICO: | CORREG - 42176| 
PORTARIA N.º 19, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, art. 247 e seguintes, e pelo art. 3º, XII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 
(Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), em atenção à solicitação contida no Ofício PRR 5ª Região n.º 8/2014/CI/CG-MPF, do 
Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Fernando José Araújo Ferreira, resolve: 

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo constituída pela PORTARIA-CMPF N.º 
105, de 12.11.2013 (Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000033/2013-15) para a conclusão dos trabalhos. 

 
HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

##ÚNICO: | 2CCR - 42204| 

PORTARIA Nº 126, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
Exonera, a pedido, o Procurador da República Fernando Zelada do Grupo de 
Trabalho sobre Execução Penal da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, e nomeia o Procurador da República Sílvio 
Pettengill Neto como novo integrante. 
 

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no exercício das atribuições que lhes são conferidas no 
artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, por decisão dada na 076ª Sessão de Coordenação, de 17 de fevereiro de 2014, 
resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Procurador da República no Município de Eunápolis/BA Fernando Zelada do Grupo de Trabalho 
sobre Execução Penal da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Nomear o Procurador da República em Mato Grosso do Sul Sílvio Pettengill Neto para integrar o Grupo de Trabalho sobre 
Execução Penal da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em substituição ao membro citado no art. 1º. 

Art. 3º. A partir desta Portaria, o Grupo de Trabalho sobre Execução Penal fica constituído pelos seguintes Membros do Ministério 
Público Federal: 

Águeda Aparecida Silva Souto, da PR/MG; 
Edmilson da Costa Barreiros Júnior, da PR/AM; 
Helder Magno da Silva, da PR/MG; 
Isac Barcelos Pereira de Souza, da PRM Guarulhos/SP, Coordenador; 
Leonardo Cardoso de Freitas, da PR/RJ; 
Renan Paes Felix, da PRM Souza/PB; 
Sílvio Pettengill Neto, da PR/MS. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Raquel Elias Ferreira Dodge 
 

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 
Coordenadora 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | PRR5 - 3481| 

PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO NAOP-PFDC-PRR/5ª REGIÃO 
 

DATA: 11/03/2014 
Horário: 16 Horas 
1.Procedimentos da relatoria de Dr. Marcelo Alves Dias de Souza: 
 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO 

 
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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 NÚMERO DO PROCEDIMENTO ORIGEM 

1 IC 1.26.000.000826/2012-59 PR/PE 

2 NF 1.11.000.000058/2014-28 PR/AL 

3 NF 1.15.002.000066/2014-13 PRM JUAZEIRO DO NORTE/CE 

4 NF 1.24.000.002363/2013-15 PR/PB 

5 PA 1.24.002.000144/2013-81 PRM SOUSA/PB 

6 PP 1.11.000.001075/2013-00 PR/AL 

7 PP 1.15.000.002065/2013-34 PR/CE 

8 PP 1.28.000.001775/2013-99 PR/RN 
 

DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÃO 

 NÚMERO DO PROCEDIMENTO ORIGEM 

1 PP 1.15.000.000550/2014-54 PR/CE 

2 PP 1.24.002.000346/2013-23 PRM-SOUSA/PB 
 
2. Julgamento dos Procedimentos da relatoria de Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira: 
 

 PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO 

 NÚMERO DO PROCEDIMENTO ORIGEM 

1 P.P. 1.26.005.000059/2011-57 PRM-GARANHUNS/PE 

2 P.P. 1.11.000.001449/2013-89 PR/AL 

3 N.F. 1.15.002.000824/2013-12 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

4 N.F. 1.15.002.000069/2014-49 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

5 P.P. 1.15.000.000565/2014-12 PR/CE 

6 P.P. 1.15.000.002927/2013-29 PR/CE 

7 I.C. 1.15.002.000044/2013-64 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

8 P.P. 1.26.000.002918/2013-54 PR/PE 

9 P.P. 1.15.000.000494/2014-58 PR/CE 
 
3. Julgamento dos Procedimentos da relatoria de Dra. Isabel Guimarães da Camara Lima: 
Procedimentos em que houve pedido de vista na 11ª Sessão Ordinária: 
 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

 Número do Procedimento Origem 

1 PP 1.28.000.000619/2013-19 PR/RN 

2 NF 1.26.000.001582/2013-11 PR/PE 

3 PP 1.28.000.000014/1999-19 PR/RN 

4 PP 1.15.000.001428/2013-14 PR/CE 

5 PP 1.11.000.000862/2013-26 PR/AL 

6 PP 1.15.000.002539/2013-48 PR/CE 

7 PP 1.15.002.000507/2013-98 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

8 PP 1.15.000.002064/2013-90 PR/CE 

9 PP 1.15.000.002264/2013-42 PR/CE 

10 PP 1.26.000.002167/2013-76 PR/PE 

11 NF 1.26.000.002796/2013-04 PR/PE 

12 PA 1.15.000.002097/2013-30 PR/CE 

 
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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13 IC 1.28.100.000073/2012-89 PRM-MOSSORÓ/RN 

14 NF 1.11.000.001112/2013-71 PR/AL 

15 PA 1.15.000.001771/2013-69 PR/CE 

16 PA 1.15.000.001636/2013-13 PR/CE 

17 PA 1.28.000.0000097/2013-19 PRM-MOSSORÓ/RN 

18 PI 1.11.000.000851/2013-46 PR/AL 

19 PI 1.11.000.000405/2013-31 PR/AL 

20 PI 1.15.002.00126/2013-17 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

21 PI 1.26.000.001811/2013-99 PR/PE 

22 PI 1.28.000.001110/2013-85 PR/RN 

23 PA 1.15.000.001705/2013-99 PR/CE 

24 PA 1.28.000.000142/2005-53 PR/RN 

25 PP 1.26.000.002191/2013-13 PR/PE 

26 PA 1.15.000.001790/2013-95 PR/CE 

27 PA 1.15.000.001635/2013-79 PR/CE 

28 PP 1.15.002.00524/2013-25 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

29 PA 1.26.000.001995/2013-97 PR/PE 

30 PA 1.28.100.000001/2013-12 PRM-MOSSORÓ/RN 

31 PI 1.15.002.00273/2013-89 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

32 PP 1.15.002.000537/2013-02 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

33 PA 1.26.000.001497/2012-63 PR/PE 

34 PP 1.28.000.001488/2013-89 PR/RN 

35 PP 1.26.001.000276/2013-49 PRM-PETROLINA/PE 

36 PA 1.26.000.001113/2013-93 PR/PE 

37 PA 1.26.000.001349/2013-20 PR/PE 

38 IC 1.15.000.001546/2010-80 PR/CE 

39 PP 1.26.000.003456/2013-92 PR/PE 

40 PP 1.15.000.002797/2013-24 PR/CE 

41 PI 1.26.000.002277/2013-38 PR/PE 

42 PI 1.26.000.002081/2013-43 PR/PE 

43 PP 1.26.000.002406/2013-98 PR/PE 

44 PP 1.26.000.002169/2013-65 PR/PE 

45 PA 1.28.000.001641/2013-78 PR/RN 

46 PP 1.28.100.000178/2013-19 PRM-MOSSORÓ/RN 

47 IC 1.15.002.000633/2013-42 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

48 IC 1.15.002.000707/2013-41 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

49 NF 1.15.002.000614/2013-16 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 
 
 

DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÃO 

 Número do Procedimento Origem 

1 IC 1.26.001.000125/2010-48 PRM-PETROLINA/PE 

2 PA 1.15.000.002358/2013-11 PR/CE 

3 NF 1.24.000.001698/2013-49 PR/PB 

 
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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4 PP 1.26.000.001455/2013-11 PR/PE 

5 PP 1.15.000.001638/2013-11 PR/PE 

6 IC 1.28.000.0000498/2013-05 PR/RN 
 
Procedimentos colocados em pauta pela relatora: 
 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO 

 NÚMERO DO PROCEDIMENTO ORIGEM 

1 PP 1.24.001.000006/2013-11 PRM-CAMPINA GRANDE/PB 

2 PP 1.15.000.000477/2013-30 PR/CE 

3 PP 1.28.100.000111/2013-84 PRM-MOSSORÓ/RN 

4 PP 1.28.000.000356/2013-30 PR/RN 

5 PP 1.26.000.001516/2013-32 PR/PE 

6 PP 1.26.000.002315/2013-52 PR/PE 

7 PP 1.26.000.001663/2013-11 PR/PE 

8 PP 1.26.000.003276/2013-19 PR/PE 

9 PP 1.15.000.000370/2014-72 PR/CE 

10 PP 1.15.000.002568/2013-18 PR/CE 

11 PP 1.26.000.001558/2013-73 PR/PE 

12 PP 1.15.000.001403/2013-11 PR/CE 

13 IC 1.15.000.001962/2009-44 PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 

14 PP 1.15.000.002968/2013-15 PR/CE 

15 IC 1.24.002.000059/2011-51 PRM-SOUSA/PB 

16 IC 1.28.000.000585/2007-14 PR/RN 

17 IC 1.26.000.000840/2013-52 PR/PE 

18 IC 1.26.003.000033/2012-18 PR/PE 

19 PA 1.11.000.000956/2009-19 PR/AL 

20 PP 1.24.002.000172/2012-18 PRM – SOUSA/PB 

21 PP 1.15.000.000445/2014-15 PR/CE 

22 PP 1.11.000.001396/2013-04 PR/AL 

23 PP 1.15.000.001862/2013-02 PR/CE 

24 PP 1.26.000.003041/2013-19 PR/PE 
 

DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÃO 

 NÚMERO DO PROCEDIMENTO ORIGEM 

1 PP 1.24.000.001692/2013-49 PR/PB 

2 IC 1.28.100.000276/2009-99 PRM-MOSSORÓ/RN 

3 NF 1.24.002.000251/2013-18 PRM-SOUSA/PB 

4 NF 1.26.000.001033/2013-38 PR/PE 

5 PP 1.15.000.000009/2014-46 PR/CE 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | AL - 2814| 

PORTARIA Nº 12, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, titular do 5º Ofício da Procuradoria da 
República em Alagoas, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art. 7º, inc. I, ambos da Lei 

 
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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Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público; 

CONSIDERANDO que foram distribuídos ao 5º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas os autos da Notícia de Fato nº 
1.11.000.001547/2013-16; 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir de representação feito por Marcos de Oliveira Chagas que 
noticia o não pagamento de Gratificação por Produtividade Funcional – GPF pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde Alagoas, a qual, 
segundo o representante, é custeada com recursos transferidos pela União Federal; 

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II da Lei n.º 
8.429/1992; 

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a confirmar a veracidade dos fatos objeto da 
representação; 

DETERMINA: 
1) a instauração de Inquérito Civil para apuração dos fatos acima mencionados e suas circunstâncias; 
2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal; 
3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 

(dez) dias; 
4) a título de diligência investigatória inicial, que seja requisitado ao representante que esclareça como a Gratificação por 

Produtividade Funcional - GPF da UNCISAL é custeada por recursos da União, mais especificamente qual o Órgão da União que repassa os recursos, 
qual o convênio, contrato ou outro instrumento que disciplina os repasses, bem como seu fundamento legal. 

 
CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 

##ÚNICO: | AL - 918| 
DESPACHO Nº 47 DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Referência: IC 1.11.001.000040/2007-97 
 

Considerando o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este órgão ministerial, 
com fundamento no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Publico e no art. 15 da Resolução nº 87 do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, resolve prorrogar o prazo pelo lapso temporal de 01 (um) ano, em face da necessidade da conclusão das diligências já 
em curso. 

Quanto à instrução do feito, tendo em vista que os presentes autos encontram-se suficientemente instruídos, como diligências finais, 
determina-se: 

1. Prorrogue-se o prazo deste ICP por mais 01 (um) ano, conforme o art. 15 da Resolução nº 87/2007 do CSMPF; 
2. Reiterem-se os ofícios expedidos às fls. 191/192; 
3. Realize-se pesquisa a fim de averiguar eventual existência de processo extrajudicial, cível ou penal, cujo objeto seja coincidente 

com os investigados neste procedimento. 
Com a resposta, voltem os autos conclusos. 
 

ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | AL - 916| 
DESPACHO Nº 52, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Referência: IC 1.35.000.001158/2010-14. 
 

Trata de IC instaurado para apurar possível irregularidade na colocação de cabo de alta tensão por parte da Eletrobrás Alagoas sobre 
um dos braços navegáveis do Rio São Francisco, no município de São Brás/AL. 

Consta às folhas 49-52 resposta da Eletrobrás, data de 25/01/2013, informando que realizariam serviços de manutenção, com início 
e término seria no mês de março de 2013, além de seguir as determinações das normas da Marinha. 

Faz-se necessário, assim, requisitar informações atualizadas sobre a execução de tais serviços. 
Considerando o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil, este órgão ministerial, com 

fundamento no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Publico e no art. 15 da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, resolve prorrogar o prazo pelo lapso temporal de 01 (um) ano, em face da necessidade da conclusão das diligências já em 
curso. 

Como diligência, determina-se: 
a) expedir Ofício à Eletrobrás, requisitando informações atualizadas da execução dos serviços, conforme documentos de fls. 49 a 

52, encaminhado cópias em anexo. 
Após a resposta, conclusos os autos. 
 

ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | AL - 913| 
DESPACHO ADM Nº 56, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Referência: IC 1.11.000.000024/2010-08. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possível cobrança de valores de pacientes do SUS por parte do hospital 
 

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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denominado Sociedade Beneficente de Palmeira dos Índios, no ano de 2008. A representação foi feita pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Estado de Alagoas (SATEAL). 

Na instrução dos autos, determinou-se a notificação do representante para que indicasse pelo menos três pessoas que tenham sido 
vítimas de cobranças indevidas, sem obter respostas. 

É o breve relatório. 
Decorridos 4 anos desde a instauração do processo em 2010 e 6 anos da representação em 2008, faz-se necessária a adoção de 

diligência no sentido de se obter informação atualizadas do representante acerca dos fatos relatados.  
Em se considerando duas tentativas já realizadas sem respostas, reitere-se mais uma vez a notificação ao representante para que 

informe, no prazo de 10 dias, se os fatos apresentados em 2008 continuam a existir, bem como para que apresente, por escrito, o nome e o endereço de, 
no mínimo, 3 pessoas que tenham sido vítimas de cobranças indevidas. No Ofício requisitório constar ressalva das penalidades pelo não cumprimento 
da requisição. 

Oficie-se também ao hospital para que se manifeste sobre os fatos constantes na representação, no prazo de 10 dias. 
Considerando o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil, este órgão ministerial, com 

fundamento no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Publico e no art. 15 da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, resolve prorrogar o prazo pelo lapso temporal de 01 (um) ano, em face da necessidade da conclusão das diligências já em 
curso. 

Após, conclusos os autos para análise de possível arquivamento, tendo em vista a ausência de indícios que corroborem o conteúdo 
da representação, bem como a ausência de outras diligências que possam ser adotadas. 

 
ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | AL - 911| 

DESPACHO ADM Nº 64, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Referência: NF 1.11.001.000004/2014-52. 
 

Trata-se de Notícia de Fato autuada para apurar possível apropriação indébita previdenciária dos descontos previdenciários dos 
empregados públicos da Prefeitura de Arapiraca, especificamente os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde contratados pelo regime 
celetista. 

Relata-se na representação que um dos empregados trabalhou desde 1998 e, ao procurar informações no INSS, constatou que não 
foram recolhidos os valores. 

É, em apertada síntese, o relatório. 
Consta nos autos, às folhas 03, extrato do sistema Único com indicação de outro Procedimento Extrajudicial, com o mesmo objeto, 

de nº 1.11.001.000051/2013-15, que tramita neste 2º Ofício, instaurado em 2013 e que foi enviado à Receita Federal para que realizasse fiscalização 
naquela municipalidade, para averiguar possíveis irregularidades nos repasses das contribuições previdenciárias. 

Tendo em vista, portanto, a impossibilidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial até a presente data e 
considerando expirado seu prazo para tramitação, determina-se: 

a) minutar Portaria de conversão dos presentes autos em Procedimento Investigatório Criminal; 
b) à Assessoria para que efetue lançamento no sistema Único, fazendo referência de tramitação conjunta entre este PIC e o de nº 

1.11.001.000051/2013-15, bem como constar a referência na capa dos autos; 
c) oficiar à Receita Federal para que informe se houve a fiscalização requisitada pelo Ofício nº 40/2013 (enviar cópia). 
Com a resposta, autos conclusos. 

 
ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | AM - 6859| 

PORTARIA Nº 6, DE 25 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, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 
75/1993 e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente e, 
especificamente, a propositura das ações de responsabilidade por danos morais e materiais causados ao meio ambiente (art. 129, III, da Constituição 
Federal e art. 1º, I, da Lei nº. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO o expediente PR-AM-1319/2014, com referência do Ofício n. 016/2014 - CAAMA, encaminhado pela 
CAAMA/ALEAM, contendo cópia da LI n. 100/12-01 – IPAAM expedida à INFRAERO para aterro de resíduos sólidos inertes gerados nas áreas de 
intervenção direta das obras de ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em uma área de 4,03ha, localizada na margem direita da pista 
de pouso; 

CONSIDERANDO que constam também os Relatórios de Vistoria- RTV n. 008 e 009/2014 – CAAMA, os quais concluem que: (i) 
houve negligência e omissão no licenciamento para aterro, inclusive não obedecendo a Resolução CONAMA 369/2006; (ii) a empresa, mesmo 
autorizada a fazer o aterro, não deveria ter começado o aterro desta APP, uma vez que nem requereu esta intervenção e nem estava autorizada para isto 
naquela licença; (iii) não foi observada a existência de alternativas e nem foram pedidas no corpo da licença a prevenção, recuperação e possíveis 
compensações de intervenções em APP; e (iv) houve danos de monta para a zona de captação, meio biótico e zona de nascentes na área objeto de 
apreciação; 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 que a INFRAERO é empresa pública federal e deverá demandar e ser demandada perante a Justiça Federal, 
caracterizando-se o interesse do MPF na atuação,  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como seu objeto “apurar danos à nascente do igarapé Água Branca, na 
bacia do Tarumã-Açu, pelas obras de ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com a instalação de um aterro de resíduos sólidos em 
APP, de responsabilidade da INFRAERO”. 

Para isso, DETERMINA:  
I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 
II - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de 

avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM, e à CAAMA (representante) para conhecimento; 
III – Comunique-se a instauração à douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio eletrônico; 

e 
IV – Oficie-seà INFRAERO e ao IBAMA, remetendo cópias dos RTV n. 008 e 009/2014 – CAAMA, para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, prestem as informações que julgarem pertinentes quanto ao licenciamento ambiental e à realização da atividade, especificamente quanto à 
intervenção em APP do igarapé Água Branca. 

Nos termos da PORTARIA Nº 023/2013/2º OFÍCIO CÍVEL/PR/AM, este ICP deve ser classificado como Prioridade 2. 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 
##ÚNICO: | AM - 6861| 

PORTARIA Nº 7, DE 27 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, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 
75/1993 e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos envolvendo o meio ambiente e, 
especificamente, a propositura das ações de responsabilidade por danos morais e materiais causados ao meio ambiente (art. 129, III, da Constituição 
Federal e art. 1º, I, da Lei nº. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO o expediente PR-AM-1465/2014, através dos quais os representantes expressam “o objeto das manifestações de 
incertezas ao risco de inundação, que pode ser deflagrado, a partir da execução da obra que está sendo realizada na Avenida Kako Caminha na ponte 
situada sobre o Igarapé da Cachoeira Grande”, referindo-se ao PROSAMIM IV em execução no bairro São Jorge, expondo sobre as características 
geográficas da cidade de Manaus; 

CONSIDERANDO que a representação, demonstra com mapa topográfico, imagem de satélite e fotografias (inclusive CD em 
anexo) que “entre os aterros executados para os assentamentos de apartamentos populares existem desníveis topográficos identificados pelas grades de 
curvas de nível do terreno, que se estabelecem no intervalo de cotas de 21 a 26 metros (...). Os aterros estão sendo construídos nas cotas mais baixas, 
sendo necessário identificar as variações e desníveis entre os pontos das cotas fluviais e a altura destes aterros, para que não ocorram inundações e 
prejuízos às moradias e equipamentos urbanos como a “Escola Valdir Garcia” também localizada nos pontos mais baixos do terreno”; e 

CONSIDERANDO que os representantes solicitam ao MPF que os responsáveis pela obra sejam instados a comprovar 
tecnicamente que não irão ocorrer os riscos para a situação apresentada (inundações, prejuízos financeiros e perda de moradias), e que “sejam expressas 
em parecer formal as condições de segurança aos moradores locais e em seguida sejam eliminadas as incertezas dos riscos às inundações ali presentes, 
ou substituídas pela certeza do não risco às inundações”, 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como seu objeto “acompanhar o procedimento de licenciamento 
ambiental e a execução das obras do PROSAMIM IV, no bairro de São Jorge, quanto à sua regularidade formal e ambiental”. 

Para isso, DETERMINA: 
I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 
II - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de 

avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM, e à CAAMA (representante) para conhecimento; 
III – Comunique-se a instauração à douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio eletrônico; 
IV – Oficie-se ao IPAAM para remeter cópia integral, em meio digital, do procedimento de licenciamento ambiental do 

PROSAMIM IV – no bairro de São Jorge, e a responder, no prazo de 20 (vinte) dias as indagações feitas na representação, com cópia em anexo; e 
V – Oficie-se à UGPI – Prosamim para remeter cópia integral, em meio digital, do projeto executivo do PROSAMIM IV – no 

bairro de São Jorge, e a responder, no prazo de 20 (vinte) dias as indagações feitas na representação, com cópia em anexo. 
Nos termos da PORTARIA Nº 023/2013/2º OFÍCIO CÍVEL/PR/AM, este ICP deve ser classificado como Prioridade 1 . 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | BA - 4694| 

PORTARIA Nº 1, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.14.000.000136/2014-82.  
 

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

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que dispõe competir ao Ministério Público “promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 
 

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 as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea b, e 6º, inciso XIV, alínea f, da Lei 
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a notícia de fato autuada a partir de expediente oriundo, por declínio, do MPE/BA, que encaminha a esta 
PR/BA o Relatório de Auditoria nº 146 da Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de Salvador/BA, decorrente de inspeção realizada, no ano de 
2012, no Laboratório Análise Pesquisa Clínica Ltda.; 

CONSIDERANDO as irregularidades - não conformidades - apontadas no Relatório de Auditoria nº 146, com possíveis 
implicações no Patrimônio Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos noticiados; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal de 1988, bem como nos artigos 6º, inciso VII, alínea “b”, e 

7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de melhor apurar os fatos acima descritos, 
determinando, de logo, o seguinte: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil Público, com o objeto/assunto adiante especificado: 
ASSUNTO: “Apura possíveis irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria nº 146, em razão de inspeção realizada, em 

2012, no Laboratório Análise Pesquisa Clínica Ltda.” 
TEMÁTICA: Patrimônio Público e Social 
CÂMARA: 5ª CCR 
b) Cientifique-se a 5ª CCR da presente instauração, para os devidos fins; 
c) Oficie-se o representado, Laboratório Análise Pesquisa Clínica Ltda., na pessoa de seu responsável (Grimaldo dos Santos, CPF: 

041.326.025-91), requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias, informações detalhadas e documentadas sobre as não conformidades apontadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde no Relatório de Auditoria nº 146 (anexo). 

*enviar como anexo ao ofício cópia do Relatório de Auditoria de fls. 03-21.  
Com a chegada das informações apresentadas em resposta ao Ofício supra, retornem os autos para ulteriores providências. 
Registre-se. Cumpra-se. 
 

TIAGO MODESTO RABELO 
##ÚNICO: | BA - 3937| 

PORTARIA Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002122/2013-12. Conversão em 
Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo assinado, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

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

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002122/2013-12, que apura a regularidade dos contratos de 
implantação dos parques de energia eólica localizados na área de abrangência desta Procuradoria da República no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO que, apesar de esgotado o prazo de tramitação do presente procedimento, remanesce a necessidade de se 
empreender apurações pormenorizadas a respeito dos fatos noticiados; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 
ambos da Lei Complementar nº 75/93, converter o Procedimento Administrativo nº 1.14.000.002122/2013-12 em INQUÉRITO CIVIL, colimando 
investigar adequadamente os fatos acima descritos, bem assim subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais, determinando desde já: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Apura a regularidade dos contratos de implantação dos parques de energia eólica localizados na área de abrangência 

desta PR/BA” 
TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
b) Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da presente, para que seja dada a devida publicidade; 
c) Após, os registros pertinentes, retornem conclusos para análise. 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 
OVIDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO 

##ÚNICO: | BA - 9201| 
PORTARIA Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2013 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, I, daLei Complementar n. 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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e) considerando a aplicabilidade imediata dos princípios insculpidos no art. 37, caput, da Constituição da República; 
f) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato que o fundamenta 
RESOLVE o signatário INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos na Notícia de 

Fato n. 1.14.000.000312/2014-86 
Autue-se a presente Portaria e Expediente que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste na 

apuração de denúncia quanto a impossibilidade dos estudantes oriundos de escola do Sistema FIEB/ SESI, realizarem a matrícula na Universidade 
Federal da Bahia - UFBA, após terem sido aprovados no vestibular, e concorrido às vagas do Sistema de Cotas. 

Determino, inicialmente: 1) seja oficiada a representante, para que tome ciência da instauração do presente inquérito, e para que 
especifique em qual escola do Sistema SESI concluiu o ensino regular, dado necessário em virtude da existência de várias instituições pertecentes a 
essa rede, não só nessa capital, mas também na região metropolitana. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 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.1 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

##ÚNICO: | BA - 1607| 
PORTARIA Nº 59, DE 6 DE MARÇO 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, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público;  

f) Considerando os fatos noticiados no PA n. 1.14.007.000216/2013-97, no qual se apura eventuais ilegalidades na aplicação de 
recursos do Convênio SIAFI 706065, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e o Município de Malhada de Pedras, 
na gestão do prefeito VALDECIR ALVES BEZERRA, cuja finalidade é a construção e equipação de Cozinha Comunitária. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Apurar eventuais ilegalidades na aplicação de recursos do Convênio SIAFI 706065, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome e o Município de Malhada de Pedras, na gestão do prefeito VALDECIR ALVES BEZERRA, cuja finalidade é a construção e 
equipação de Cozinha Comunitária”. 

Determina, ainda: 
a) A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
c) reiteração do ofício de fl. 173, com as advertências criminais. Antes, contata-se diretamente o município, via telefone, solicitando 

informações acerca da resposta dos ofícios já enviados. 
d) Oficie-se o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, solicitando informações acerca do convênio acima, 

devendo ainda encaminhar cópia da representação de fls. 03/12, solicitando imediatas providências. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
##ÚNICO: | BA - 1609| 

PORTARIA Nº 61, DE 6 DE MARÇO 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, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público; 

f) Considerando os fatos noticiados no PP n. 1.14.007.000299/2013-14, no qual se apura notícia de irregularidades no pregão 
presencial n. 038/2013 e execução do respectivo contrato, realizado entre a prefeitura de Tremedal e a empresa EBAPE – EMPRESA BAIANA DE 
ASSESSORIA, PROJETOS E EVENTOS LTDA, para prestação de serviços de manutenção, limpeza, vigilância, jardinagem etc. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Apurar notícia de irregularidades no pregão presencial n. 038/2013 e execução do respectivo contrato, realizado entre a prefeitura de 
Tremedal e a empresa EBAPE – EMPRESA BAIANA DE ASSESSORIA, PROJETOS E EVENTOS LTDA, para prestação de serviços de 
manutenção, limpeza, vigilância, jardinagem etc”. 

Determina, ainda: 
a) A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 
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I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

c) encaminhe-se cópia dos autos ao MPT, para apuração de eventuais infrações trabalhistas, considerando que a empresa EBAPE 
foi contratada para prestação de serviços de limpeza, vigilância, jardinagem etc pelo município de Tremedal, em 2013, recebendo o valor de 
R$207.066,55 (fl. 151), embora não tenha nenhum empregado registrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil (f. 146); 

d) Oficie-se a Receita Federal do Brasil, indagando se a referida empresa, com indicação do CNPJ, recebeu recursos no ano de 2013 
de outras prefeituras municipais; 

e) Oficie-se a JUCEB solicitando cópia do contrato social e ulteriores alterações da referida sociedade empresarial. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
##ÚNICO: | BA - 1605| 

PORTARIA Nº 62, DE 6 DE MARÇO 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, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público;  

f) Considerando os fatos noticiados no PP n. 1.14.007.000180/2013-41, que apura denúncia de irregularidades em processos 
licitatórios para aquisição de produtos de informática pela prefeitura de Vitória da Conquista, considerando que o sócio da empresa DISTAK 
COMPUTADORES LTDA, JOSE MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO, é assessor do prefeito de Vitória da Conquista e responsável técnico pelas 
compras e licitações na área de informática. 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, “Apurar denúncia de irregularidades em processos licitatórios para aquisição de produtos de informática pela prefeitura de Vitória da 
Conquista, considerando que o sócio da empresa DISTAK COMPUTADORES LTDA, JOSE MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO, é assessor do 
prefeito de Vitória da Conquista e responsável técnico pelas compras e licitações na área de informática.”. 

Determina, ainda: 
a) A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
c) reitere-se o ofício de fl. 67, acrescentando a requisição para que informe se houve pagamentos para a empresa DISTAK 

COMPUTADORES LTDA, CNPJ 05.410.128/0001-47, nos últimos 05 anos, com recursos federais ou recursos da saúde e/ou da educação. 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | CE - 2069| 

PORTARIA Nº 20, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Autos nº 1.15.002.000043/2014-09. A Dra. Lívia Maria de Sousa, Procuradora 
da República atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu/CE, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, com 
as modificações introduzidas pela Resolução n.º 106, de 06 de abril de 2010, 
ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, daLeiComplementarnº75/93, a Notícia de 
Fato em epígrafe em Inquérito Civil – IC, instaurado a partir do encaminhamento do Relatório Conclusivo nº 38009 da Controladoria-Geral da União, 
objetivando apurar as irregularidades apontadas quanto à execução do Programa de Aperfeiçoamento do SUS com verbas oriundas do Ministério da 
Saúde, pelo Município de Abaiara/CE. 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
I. Comunique-se por meio eletrônico à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006, 

remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos doart.16 da Resolução nº 87/2006; 
II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
Para secretariar os trabalhos, designo a servidora Fabrícia Helena Linhares Coelho da Silva Pereira. 
 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 
##ÚNICO: | CE - 2072| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Inquérito Civil n.º 1.15.002.000043/2014-09 
 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República ao final subscrita, oficiante na Procuradoria da República Polo 
– Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 6º, inciso XX, da 
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Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União) e pelo art. 26 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público), e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos da Constituição Federal (artigos 127 e 129, III) e da Lei Complementar do Ministério Público da União 
(Lei Complementar nº. 75/93, artigos 6º; VII, “c” ); 

Considerando que, entre as funções institucionais do Ministério Público insere-se a de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, dentre os quais os relativos à saúde e à educação, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando 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 (art. 
196 da Constituição Federal); 

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício (art. 2º da Lei 8.080/90); 

Considerando que, as Portarias nº 2488, de 21 de outubro de 2011, e nº 648, de 28 de março de 2006, ambas do Ministério da 
Saúde, aprovaram a Política Nacional de Atenção Básica, a qual se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo 
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que 
vivem essas populações; 

Considerando que, de acordo com a Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, a Política Nacional de 
Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. A qualificação da Estratégia de 
Saúde da Família e de outras estratégias de organização da atenção básica deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS configurando um 
processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades loco regionais. A organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) funciona 
como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. Neste sentido, a atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas: ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado, ordenar as redes; 

Considerando que, de acordo com as Portarias nº 2488, de 21 de outubro de 2011, e nº 648, de 28 de março de 2006, ambas do 
Ministério da Saúde, a estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde, e é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia 
Saúde da Família deve ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família 
atuam; 

Considerando que, de acordo com a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, a estratégia de Saúde da 
Família deve atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira 
pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente 
aos problemas de saúde-doença da população; 

Considerando que, de acordo com a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, a estratégia de Saúde da 
Família deve desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco 
a família e a comunidade; 

Considerando que, de acordo com a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, a estratégia de Saúde da 
Família deve buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de 
parcerias; e ser um espaço de construção de cidadania; 

Considerando que a Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 
número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade em que atuam; 

Considerando que o trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca 
de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. 

 
LÍVIA MARIA DE SOUSA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | ES - 583| 
PORTARIA N° 10, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
“Criação e implantação da Defensoria Pública da União para atuação na Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Colatina-ES” 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do 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, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993. 

Considerando que o art. 129, II da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a promover o inquérito civil e ação civil 
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Considerando que, no mesmo diapasão, o art. 6°, VII da LC 75/1993 estabelece que, compete ao MPU promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; 

Considerando que o inciso XIV do mesmo dispositivo legal supracitado estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 
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Considerando a crescente demanda de ações judiciais perante à Vara Federal da Subseção Judiciária de Colatina-ES e ante a 
ausência de Defensores Públicos da União para prestar assistência jurídica gratuita aos cidadãos, notadamente os menos abastados economicamente; 

RESOLVE instaurar inquérito civil público, determinando o registro e autuação, pela ementa, afeto à 5ª CCR. 
DETERMINO, desde já as seguintes diligências: 
i) oficie-se à Defensoria Pública da União, Núcleo do Estado do Espírito Santo, para que informe a distribuição dos defensores no 

Estado, bem como a forma como está ocorrendo o atendimento no município de Linhares/ES; 
ii) oficie-se à Defensoria Pública-Geral da União para informar o andamento do Plano de Interiorização e qual a previsão de 

implantação da Defensoria no município de Colatina-ES;  
iii) oficie-se à Subseção da Vara Federal de Colatina-ES para informar o valor gasto nos últimos 3 (três) anos com defensores 

dativos, bem como a quantidade de processos com pedido de assistência judiciária gratuita; 
iv) oficie-se às faculdades Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC e Castelo Branco para que informem a atuação e o 

número de atendimentos realizados em suas Assistências Judiciárias nos últimos 3 (três) anosnas ações que se processam junto à Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Colatina-ES; 

Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 
##ÚNICO: | ES - 5240| 

PORTARIA Nº 52, DE 24 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 se trata de informação encaminhado pelo Ministério Público Estadual, que relata que a empresa 
TRANSCOMIL COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA localizada na Barra do Jucu, estaria funcionado sem licença ambiental e que a empresa 
GUARAMASSA MATERIAL DE CONTRUÇÃO extrai argila e areia de forma irregular, ou seja sem, qualquer licença ambiental; 

CONSIDERANDO que, conforme Analise Técnica CAOA nº 08/11, a empresa Transcomil Transporte e Comércio de Minerais 
Ltda. possui processo administrativo de licenciamento ambiental junto ao IEMA sob o nº 22667369, Licença de Operação 149/2009, a qual possui 
validade de 1460 dias, com encerramento para em 22/05/2013, e que a empresa Guaramassa Materiais de Construção Ltda. possui licenciamento 
ambiental junto ao IEMA sob nº 50999184, Licença Simplificada 624/2010, com validade de 1460 dias, com encerramento dia 20/10/2014, e que 
somente tem licença simplificada para atividade de ensacamento de argila; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Velha informou que, quanto ao resultado da intimação 
12308/2011, que determinou à empresa GUARAMASSA que buscasse regularização junto aos órgãos competentes em 30 dias, foi lavrado Auto de 
Embargo nº 50786, bem como foi lavrado Auto de Infração nº 3338 por dano ambiental, com imposição de multa de R$12.048,00; 

CONSIDERANDO que foi oficiado ao IEMA/ES (fl. 85) para solicitar informações sobre eventual renovação da Licença de 
Operação (LO) 149/2009, emitida em favor da empresa TRANSCOMIL, não tendo sido apresentada resposta até a presente data, 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório PR/ES nº 1.17.000.000986/2013-98 em Inquérito Civil para orientar a atuação do 
MPF, com vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

1. Autue-se com a seguinte ementa: “Apurar possíveis irregularidades relativas as Empresas Transcomil Comércio de Minerais 
Ltda. (extração de areia) e Guaramassa Materiais de Construção Ltda. (extração e ensacamento de areia e argila – funcionamento sem licença 
ambiental)”; 

2. Designo como Secretário deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Marciley Boldrini da Silva, 
lotada neste gabinete; 

3. Oficie-se novamente ao IEMA/ES, para que que informe se a empresa Transcomil Comércio de Minerais Ltda. encerrou suas 
atividades de extração de argila e/ou se houve renovação da licença; 

4. Oficie-se novamente ao Secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha/ES, para que informe o resultado da intimação 
nº 12308/2011, que determinou à empresa GUARAMASSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME (CNPJ 11.437.877/0001-60 que buscasse 
regularização junto aos órgãos competentes, conforme já solicitado no item “a” do ofício nº 4903/2013 encaminhado a essa Secretaria, bem como seja 
encaminhado o Relatório Fiscal SEMMA/CRN Nº 100/2013; 

5. Publique-se 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 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | GO - 7616| 
PORTARIA Nº 38, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 

106, inciso XX, do Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008), combinado 
com o Edital de Inspeção da Seção Judiciária do Estado de Goiás, de 29 de novembro de 2013, e retificações, e 

Considerando decisão constante da Ata de Reunião Deliberativa Conjunta dos Procuradores da República dos Núcleos de Tutela 
Coletiva e de Combate à Corrupção, realizada no dia 13/05/2009, resolve: 

Art. 1º Designar os procuradores da República abaixo nominados para acompanharem os trabalhos de Inspeção Anual nas Varas 
Federais da Capital que possuem pertinência com matérias vinculadas à área cível, bem como na Turma Recursal da Justiça Federal e na Vara Única de 
Aparecida de Goiânia, de acordo com o seguinte cronograma: 
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PROCURADOR VARA DATA 

Mariane Guimarães de Mello Oliveira  4ª Vara 10/03 a 14/03/2014 

Mário Lúcio de Avelar 6ª Vara 31/03 a 04/04/2014 

Ailton Benedito de Souza  9ª Vara 31/03 a 04/04/2014 

Cláudio Drewes José de Siqueira 1ª Vara 07/04 a 11/04/2014 

Hélio Telho Corrêa Filho 2ª Vara 07/04 a 11/04/2014 

Léa Batista de Oliveira Moreira Lima 15ª Vara (JEFC) 07/04 a 11/04/2014 

Alexandre Moreira Tavares dos Santos Turma Recursal 12/05 a 16/05/2014 

Raphael Perissé Rodrigues Barbosa 13ª Vara (JEFC) 12/05 a 16/05/2014 

Mariane Guimarães de Mello Oliveira 16ª Vara (JEFC) 26/05 a 30/05/2014 

Mário Lúcio de Avelar 7ª Vara 02/06 a 06/06/2014 

Raphael Perissé Rodrigues Barbosa 8ª Vara 02/06 a 06/06/2014 

Ailton Benedito de Souza  3ª Vara 09/06 a 13/06/2014 

Alexandre Moreira Tavares dos Santos Vara Única de Aparecida de Goiânia 09/06 a 13/06/2014 

Cláudio Drewes José de Siqueira 14ª Vara (JEFC) 23/06 a 27/06/2014 

 
Art. 2º O acompanhamento das inspeções nas Varas das Subseção Judiciárias do interior de Goiás, exceto a de Aparecida de 

Goiânia, ficam a critério dos procuradores da República lotados nas respectivas Procuradorias das Repúblicas nos Municípios. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 
##ÚNICO: | GO - 7669| 

PORTARIA Nº 41, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
artigos 77 e 79, caput e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93; de acordo com o disposto na Portaria PGR n. 317/2013 e conforme 
indicação do Diretor-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do Ofício nº 63/2014 – DG. 

RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR os Promotores de Justiça abaixo relacionados para exercerem, a contar das respectivas datas, as funções do 

Ministério Público Eleitoral, junto ao respectivo Juízo, convalidando os atos até então praticados relativos a essas funções.  
 

Zona Comarca Promotor (a) de Justiça Condição Exercício Substituto (a) 
1ª Goiânia Cleide Maria Pereira Indicada De 17 a 28/2/2014   
4ª Novo Gama Vanessa Goulart Barbosa Natural A partir de 13/2/2014 Cláudia Gomes 
8ª Catalão Roni Alvacir Vagas Indicado De 7 a 16/1/2014   
8ª Catalão Lucas Arantes Braga Indicado De 17/1 a 5/2/2014   
8ª Catalão   Substituta A partir de 27/1/2014 Ariete Cristina Rodrigues Vale 

12ª Goiás Liana Antunes Vieira Tormin Indicada De 18 a 12/2/2014   
12ª Goiás Liana Antunes Vieira Tormin Indicada Dia 21/2/2014   
13ª Inhumas   Substituto A partir de 14/2/2014 Maurício Alexandre Gebrim 
18ª Jataí   Substituta A partir de 19/2/2014 Oriane Graciani de Souza 
31ª Silvânia Bernardo Morais Cavalcanti Indicado Dia 21/2/2014   
41ª Niquelândia Luciano Miranda Meireles Indicado A partir de 19/2/2014   
43ª Paraúna Ricardo Lemos Guerra Indicado De 10/2 a 1º/3/2014   
66ª Santa Helena de Goiás Lúcio Cândido de Oliveira Júnior Indicado De 24 a 28/2/2014   
67ª Leopoldo de Bulhões Bernardo de Morais Cavalcanti Indicado Dia 21/2/2014   
89ª Goianápolis Eliseu Antônio da Silva Belo Indicado A partir de 1º/3/2014   
94ª São Miguel do Araguaia Paulo Vinícius Parizotto Indicado De 20 a 21/2/2014   
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95ª Jussara Lucas Arantes Braga Indicado Dia 17/2/2014   
96ª Jussara Cláudio Prata Santos Indicado Dia 18/2/2014   

134ª Goiânia Leila Maria Oliveira Indicada Dia 13/2/2014   
Art. 2º - Revogar outras disposições em contrário.  
 

MARCELLO SANTIAGO WOLFF 
##ÚNICO: | GO - 7707| 

PORTARIA N° 61, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002312/2013-91 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício no Ofício de Tutela da Ordem Econômica, Consumidor, Educação, 
Criança, Adolescente, Idoso e PPD, na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; 
artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n°75/93; Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO os elementos apurados, até o momento, no procedimento preparatório nº 1.18.000.002312/2013-91, instaurado 
para apurar supostas irregularidades cometidas pela Faculdade Alves Farias (ALFA), nos procedimentos relativos à admissão de alunos do Curso de 
Psicologia, e de contratação do FIES. 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 
aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

 RESOLVE converter o mencionado procedimento administrativo em Inquérito Civil. 
Na ocasião, DETERMINO: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 
b) envie-se cópia da portaria inaugural, em arquivo no formato digital (PDF) designado “Portaria – 1.18.000.002312/2013-91”, para 

a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República, que deverá inserir o arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br) deste 
órgão ministerial; e 

d) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 
Cumpra-se. Publique-se. 
 

MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA 
##ÚNICO: | GO - 7639| 

DESPACHO Nº 1917, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

Protocolo nº 1.01.004.000520/2011-51 
 

Em resposta a solicitação deste órgão ministerial, foram enviadas pela Comarca de Mossâmedes cópia da petição inicial do 
Processo nº 200902950040 (295004-09.2009.8.09.0109) - Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo município de Mossâmedes-GO em face 
de Mara Alice Aparecida da Silva Borges e outros, bem como a certidão narrativa do referido processo (fls. 870/921). 

No entanto, considerando que o último despacho proferido naqueles autos determinou a intimação da União e da FUNASA para 
dizerem se possuem interesse no feito, uma vez que restou alegada pelas partes a incompetência daquele juízo para apreciar a citada demanda, e sendo 
tal informação imprescindível para que este parquet decida qual será a maneira adequada de atuar no presente caso, determino que estes autos sejam 
acautelados no NTC por quatro meses, volvendo-os conclusos ao gabinete após o decurso do prazo para que seja novamente oficiado ao Juízo da 
Comarca de Mossâmedes a fim de obter informações sobre as respostas apresentadas pela União e pela FUNASA nos autos da Ação de Improbidade 
Administrativa mencionada anteriormente. 

Ademais, determino a prorrogação deste inquérito civil público por um ano, em conformidade com o art. 15 da Resolução nº 
87/2010 do CSMPF e com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, adotando-se as medidas de publicidade previstas nos aludidos dispositivos. 

 
RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | MA - 3934| 

PORTARIA Nº 9, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

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

 a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a competência elencada no art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
d) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
f) o trâmite do Procedimento Preparatório com os seguintes dados: 
“Procedimento Preparatório nº: 1.19.000.001016/2013-35 
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Objeto: Trata-se de Representação do Município de Mirinzal/MA em face de IVALDO ALMEIDA FERREIRA, ex-prefeito do 
Municipal, noticiando omissão na prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, exercícios de 2011/2012”, 

determina a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 
23/2007, para a continuidade da apuração do(s) fato(s) investigado(s) neste feito. 

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

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

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

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 
##ÚNICO: | MA - 743| 

PORTARIA Nº 22, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 05 de junho de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação promovida pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão - FACEMA em face da Faculdade de Ensino Superior do Maranhão - FESMA, em virtude dessa 
última estar funcionando sem reconhecimento nem autorização do Ministérios da Educação - MEC, para oferecer cursos de nível superior. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: FACEMA – Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão 
Representado: FESMA – Faculdade de Ensino Superior do Maranhão 
Objeto da investigação: Apurar notícia de funcionando irregular de Instituição de Ensino Superior, sem reconhecimento nem 

autorização do Ministério da Educação - MEC para oferecer cursos de nível superior; 
Como providência inicial, determino que: 
a) Notifique-se o representante acerca do documento de fls.36. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 736| 

PORTARIA Nº 23, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 12 de agosto de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação promovida pela 
CGU em face do Município de Caxias/MA, noticiando supostas irregularidades relacionadas ao Programa Bolsa Família, conforme Ofício Circular nº 
86/2012/PFDC/MPF encaminhado pela Secretaria de Controle Interno da CGU refentes aos anos de 2009 e 2010 que não atenderam às condições 
voltadas ao referido Programa Educacional; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 
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DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Município de Caxias 
Objeto da investigação: Apurar eventuais descumprimentos das condicionalidades impostas pelo Programa Bolsa Família, nos anos 

2009 e 2010, especificando, em cada caso, as irregularidades encontradas. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 3976| 

DESPACHO DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

PP nº 1.19.000.001738/2013-90 
 

Reporto-me ao despacho proferido em 16 de janeiro de 2014. 
Diante de reiteradas constatações semelhantes em outros procedimentos e conforme solicitado no despacho supra mencionado, 

chamo atenção para a necessidade de que todas as folhas dos autos recebam numeração. 
Renovem-se os expedientes não respondidos (encaminhados ao FNDE, ao Sr. José Pestana e à Sra. Rosária Chaves). 
Com as respostas, conclusos. 
Como ainda pendentes diligências necessárias à instrução do presente Procedimento Preparatório, determino, com esteio no art. 2º, 

§ 6º, da Resolução nº 23, de 17.09.2007, a sua prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
 

FLAUBERTH MARTINS ALVES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | MT - 574| 
PORTARIA Nº 16, DE 31 DE JANEIRO DE 2014 

 
Instauração de Inquérito Civil[1.20.006.000002/2014-12] 
 

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 que os direitos políticos estão contidos no status activus civitates, que garante a participação de todos os cidadãos na 
formação da vontade estatal, conforme escólio de George Jellinek; 

Considerando que a cidadania constitui fundamento da República Federativa do Brasil (inciso II do artigo 1º da CF/1988), já que 
“todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (parágrafo único do 
artigo 1º da CF/1988); 

  
Considerando que a Constituição da República de 1988 consagra, ainda, a universalidade do direito de sufrágio (caput do artigo 14), 

limitando a suspensão de direitos políticos apenas à “condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos” (inciso IV do artigo 
15); 

Considerando que vigora no Brasil o princípio constitucional da presunção de inocência (art.5º, LVII), que guarda 
incompatibilidade com a suspensão generalizada do direito de voto dos presos ainda não condenados por sentença criminal transitada em julgado; 

Considerando, ademais, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no seu Comentário Geral nº25, de 12 de julho de 1996, a 
propósito do direito ao voto (previsto no artigo 25 da Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), destacou expressamente que “pessoas que 
forem privadas da liberdade, mas que ainda não foram condenadas, não devem ser excluídas do exercício do direito de votar”; 

Considerando que, a despeito do artigo 19 da Instrução nº 962-63.2013.6.00.0000, expedida pelo TSE, que dispõe sobre os atos 
preparatórios para as eleições de 2014, asseverar que os Juízes Eleitorais, sob a coordenação dos TREs, poderão criar seções eleitorais em 
estabelecimentos penais e em unidades de internação tratadas pelo ECA, a fim de que os presos provisórios e os internados por ato infracional tenham 
assegurado o direito de voto, a Lei Maior e as convenções internacionais se inclinam para o lado contrário, estabelecendo a garantia pelo Estado ao 
direito de sufrágio para os presos provisórios e menores internados; 

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, a necessidade de informações acerca da possível instalação de 
seções eleitorais em estabelecimentos prisionais e em unidades de internação tratadas pelo ECA nos Municípios abrangidos na área de atribuição desta 
Procuradoria da República em Juína,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; 
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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 
acompanhar a efetivação da garantia de sufrágio (capacidade eleitoral ativa) nas eleições de 2014 aos presos provisórios e menores internados em 
estabelecimentos específicos instalados nos Municípios abrangidos na área de atribuição 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): 
Acompanhar a efetivação da garantia de sufrágio (capacidade eleitoral ativa) nas eleições de 2014 aos presos provisórios e menores 

internados em estabelecimentos específicos instalados nos Municípios abrangidos na área de atribuição 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 ao TRE-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. 
 

TALITA DE OLIVEIRA 
##ÚNICO: | MT - 1099| 

PORTARIA Nº 20, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Administrativo nº 1.20.001.000008/2014-21; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objetivo investigar possível malversação de recursos federais na obra de 

pavimentação asfáltica e drenagem de águas fluviais da rua Campos Sales, bairro Cidade Nova, em Cáceres-MT, objeto dos contratos de repasse n. 
323964-84 ou n. 309616-37 (a apurar), celebrado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Ministério das Cidades” 

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

WILLIAM TETSUO TEIXEIRA IWAKIRI 
##ÚNICO: | MT - 1077| 

PORTARIA 21, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
CONSIDERANDO os elementos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.20.001.000124/2013-60; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objetivo apurar o recebimento pelo IFMT – Campus Cáceres de verba 

proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, bem como a destinação do montante e as condições de fornecimento de 
alimentação aos alunos que estudam em período integral. 

Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se as diligências do despacho anexo. 
Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal. 
 

LETÍCIA CARAPETO BENRDT 
##ÚNICO: | MT - 1106| 

PORTARIA Nº 22, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e pela Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
CONSIDERANDO os elementos constantes do Procedimento Administrativo nº 1.20.001.000096/2013-81; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objetivo apurar possível ocorrência de malversação de recursos públicos federais 

no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a ineficiência da fiscalização na execução das obras por parte dos órgãos responsáveis. 
Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se as diligências do despacho anexo. 
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Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal. 

 
LETÍCIA CARAPETO BENRDT 

##ÚNICO: | MT - 6985| 
PORTARIA Nº 51, DE 16 DE JANEIRO DE 2014 

 
O Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal e na alínea 

“e” do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº75/93, 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição da 

República, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses transindividuais, nos termos do artigo 129 da Lei Maior; 
Considerando que a saúde constitui direito fundamental de todos, previsto expressamente no artigo 6º da Lei Maior e decorrência 

inexorável do direito à vida, consagrado no caput do artigo 5º da CF; 
Considerando que o artigo 4º da Lei nº8.080/90, por seu turno, definiu o Sistema Público de Saúde como “o conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público”; 

Considerando que a Lei n°12.550/2011, por sua vez, no intuito de recompor e regularizar a força de trabalho dos hospitais 
universitários federais, autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 

Considerando que o mencionado ato normativo, entretanto, está sendo contestado em controle abstrato de constitucionalidade pelo 
Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, sem definição até o momento; 

Considerando que o Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) é gerido pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso 
(FUFMT), subsidiada com verbas públicas federais, sendo que formalizou a contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº75/93 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, tais como as ações e serviços de saúde (artigo 197); 

Considerando a obrigação do Ministério Público Federal de resguardar a máxima efetividade aos direitos fundamentais dos 
cidadãos, sobretudo a dignidade humana, a vida e a saúde, assim como de defender a ordem jurídica e os diretos sociais e individuais indisponíveis; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de coleta de mais elementos para a instrução do caderno apurador, a fim de viabilizar 
uma atuação ministerial na proteção do direito à saúde dos cidadãos no Estado de Mato Grosso; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº1.20.000.001274/2013-09 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para 
“fiscalizar a regularidade da contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) pela Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso para gerir o Hospital Universitário Júlio Müller em seus aspectos organizacionais, administrativos e assistenciais”, conforme determinado em 
despacho próprio. 

Comunique-se à combativa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 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. 

Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam solicitadas 
informações da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme determinado em despacho próprio. 

Encaminhe-se, junto com a solicitação, cópia desta portaria de instauração, nos termos do §9º do artigo 6º da Resolução nº23/2007 
do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
GUSTAVO NOGAMI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | MS - 4303| 
PORTARIA Nº 51, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Classe: Extrajudicial – Inquérito Civil. Assunto: 6ª CCR – Direitos Indígenas. 
Objeto: Acompanhar a reforma, pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, do 
Posto de Saúde da Aldeia Buritizinho (localizada na Terra Indígena Limão 
Verde). 
 

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

Considerando as evidências coligidas nos autos do Procedimento Administrativo Preparatório nº 1.21.000.001844/2013-15, autuado 
nesta Procuradoria da República, com o escopo de acompanhar a eforma, pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, do Posto de Saúde da Aldeia 
Buritizinho (na Terra Indígena Limão Verde), uma vez que o mesmo, após um período de fortes chuvas e ventania na área, teve o seu telhado 
totalmente danificado, ficando assim sem qualquer possibilidade de atendimento no local; 

Considerando que as informações constantes dos autos dão conta de que uma equipe técnica da Prefeitura Municipal de Aquidauana 
havia se deslocado até a nominada aldeia para constatar a real situação do posto de saúde retromencionado, com vistas à elaboração da planilha dos 
custos necessários para a realização das obras de reparação; 

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

Considerando, finalmente, que ainda não há elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de 
compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, 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; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, II e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito civil, 
destinado a acompanhar a reforma, pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, do Posto de Saúde da Aldeia Buritizinho (localizada na Terra Indígena 
Limão Verde). 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda: 
a) aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO”: 
Classe: Extrajudicial – Inquérito Civil 
Assunto: 6ª CCR – Direitos Indígenas 
Objeto: Acompanhar a reforma, pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, do Posto de Saúde da Aldeia Buritizinho, na Terra 

Indígena Limão Verde. 
b) à fixação da presente portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, 

certificando-se posteriormente nos autos. 
Após, encaminhar ao corpo técnico deste gabinete para a adoção da seguinte providência inicial: 
a) tendo em vista o contido no expediente de fl. 02, oficiar à Prefeitura Municipal de Aquidauana, requisitando que, no prazo de 15 

(quinze) dias, envie informações atualizadas sobre as providências que estão sendo/serão adotadas para reformar, no mais rápido possível, o posto de 
saúde localizado na Aldeia Buritizinho, mencionando, em especial, se já há alguma previsão para a conclusão das obras de reparação. 

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

Campo Grande/MS, 24 de fevereiro de 2014. 
 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 
##ÚNICO: | MS - 1353| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000001/2008-24 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1313| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000001/2009-13 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

 
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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PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1355| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000002/2007-98 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1341| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000004/2011-63 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1352| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000009/2011-96 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

 
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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PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1300| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000012/2008-12 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1358| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000014/2007-12 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da república 
##ÚNICO: | MS - 1310| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.000.000018/2004-68 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1318| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000025/2006-11 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1280| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000026/2007-47 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1348| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000041/2008-76 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1278| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000045/2013-11 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1335| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000050/2012-43 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1344| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000054/2009-26 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1359| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000055/2011-95 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1360| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000056/2007-53 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1328| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000056/2012-11 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

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

 



DMPF-e Nº 45/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 7 de março de 2014 Publicação: segunda-feira, 10 de março de 2014 34 
 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1332| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000058/2012-18 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1354| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000060/2008-01 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1326| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000060/2012-89 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1274 | 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: 1.21.001.000060/2009-83 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Procedimento Administrativo autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados 
suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da 
convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO, com fulcro no artigo 4.º, §1.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 
106/2010, por mais 90 (noventa) dias, o prazo necessário para a realização das diligências capazes de proporcionar os elementos que permitam, em 
relação ao caso em comento, a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da república 
##ÚNICO: | MS - 1356| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000062/2007-19 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1286| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000062/2012-78 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1349| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000064/2007-08 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1324| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000064/2012-67 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1363| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000070/2011-33 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1320| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000070/2012-14 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1322| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000071/2011-88 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1338| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000092/2007-17 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; 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 que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1361| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000093/2008-42 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1364| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000097/2010-45 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 913| 

DESPACHO DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n. º 1.21.002.000101/2011-46 
 

O artigo 15 da Resolução n.º 87/2006 do E. CSMPF prevê a possibilidade de prorrogação do Inquérito Civil, por mais 1 (um) ano, 
mediante decisão fundamentada, tendo em vista a imprescindibilidade de realização ou conclusão de diligências. 

No caso dos presentes autos, ultrapassado o lapso de um ano desde a sua conversão, pela análise das informações constantes e do 
atual estágio deste feito, depreende-se a necessidade de que se continuem as investigações, mormente enquanto se aguarda posição do parquet estadual 
para celebração de TAC conjunto. 

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

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

MARÍLIA RIBEIRO SOARES RAMOS FERREIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | MS - 1296| 
DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000111/2007-13 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1351| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000111/2009-77 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1035| 

DESPACHO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório n. 1.21.005.000120/2013-72 
 

Considerando o transcurso de 90 (noventa) dias desde a instauração do presente procedimento administrativo e diante da 
imprescindibilidade da realização de novas diligências para a cabal elucidação dos fatos e, sendo o caso, promoção de outras medidas para a efetiva 
tutela dos interesses objeto dos autos, prorrogo por mais 90 (noventa) dias o seu prazo de conclusão, nos termos do art. 2º, III, § 6º, da Resolução nº 
23/07-CNMP e art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 

Após, cumpra-se, com urgência, o despacho de f. 03. 
 

RICARDO PAEL ARDENGHI 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1350| 
DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000136/2005-47 
 

 
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 45/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 7 de março de 2014 Publicação: segunda-feira, 10 de março de 2014 40 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1366| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000139/2009-12 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1293| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000155/2012-01 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1291| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000159/2012-81 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
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inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 
##ÚNICO: | MS - 1288| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000160/2012-13 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1284| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000189/2012-97 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1282 | 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000194/2012-08 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 
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Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1357| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000300/2004-35 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 1315| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.000.000528/2001-92 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 4315| 

DESPACHO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000797/2007-44 
 

Não tendo havido tempo suficiente - devido ao grande volume de trabalho que imperou neste 5º Ofício da PR/MS no período - para 
proceder a uma análise final mais aprofundada das informações obtidas em sede do presente inquérito civil público, assim como, da documentação que 
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o instrui, e, com isso, verificar o melhor encaminhamento a ser dado à questão nele versada, prorrogo por 01 (um) ano o prazo de tramitação do 
procedimento, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

Determino, outrossim, que sejam os autos conclusos a este Procurador da República para a análise referida tão logo realizados os 
registros e encaminhamentos pertinentes. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 4293| 

DESPACHO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000798/2007-99 
 

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, determino o cumprimento da determinação constante do item 3 do despacho exarado no corpo do expediente de fl. 

130, ainda não cumprido. 
 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 
Procurador Da República 

##ÚNICO: | MS - 4294| 
DESPACHO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001451/2011-40 
 

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, considerando que o ofício de fls. 74/75 ainda não foi respondido, oficie-se novamente à Coordenação Regional da 

FUNAI, reiterando o que foi ali requisitado. 
 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 
Procurador Da República 

##ÚNICO: | MS - 1346| 
DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.00.000.005202/2005-13 
 

Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 
registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, instaurar 
inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na 
questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza o 
membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes a 
permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção do 
signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,para que sejam realizadas as diligências faltantes e 
pertinentes. 

 
MARCO ANTRONIO DELFINO DE ALMEIDA 

Procurador Da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | MG - 596| 

PORTARIA Nº 5, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, 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;  
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b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “a” , “b” e “c”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto nas Resoluções 13 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 02 de Outubro de 2006, enº 23, de 

17 de setembro de 2007,nº. 77 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 14 de Setembro de 2004; 
e) considerando a necessidade de se apurar possíveis irregularidades quanto à aplicação de verbas públicas repassadas pelo 

Ministério da Saúde destinadas ao pagamento de funcionários da área do programa Saúde da Família e da área de Endemias do Município de Carmo da 
Cachoeira/MG;  

Resolve: 
Converter o Procedimento Preparatório 1.22.007.000050/2013-37 em Inquérito Civil visando a apurar as irregularidades acima 

mencionadas. 
Seja comunicada esta instauração à 5 ª Câmara, responsável pelo Patrimônio Público e Social, com cópia da presente, para os fins 

previstos nos arts. 7º e 17 da Resolução n.º 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e arts. 5º e 12º da Resolução n.º 13/2006 do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Aguarde-se resposta ao ofício de fl. 179. 
 O presente Inquérito Civil terá, inicialmente, duração de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

MARCELO JOSÉ FERREIRA 
##ÚNICO: | MG - 1019| 

PORTARIA Nº 8, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Administrativo; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000003/2013-73, tendo por objeto, a apuração do fato abaixo especificado, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Acompanhar o processo de assentamento das famílias acampadas às 

margens da BR- 381, no Município de Governador Valadares/MG, no denominado acampamento “Cachoeira da Fumaça”. 
→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

Valadares: http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 
23/2007. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da  

Resolução CNMP n. 23/2007. 
Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1022| 
PORTARIA Nº 9, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Administrativo; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000022/2013-08, tendo por objeto, a apuração do fato abaixo especificado, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Apurar a possível prática de abuso de autoridade por parte de policiais 

federais em Governador Valadares, consubstanciada na negativa de emitir passaportes para menores, mesmo quando representados ou assistidos por 
seus guardiões legais. 

→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

Valadares: http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 
23/2007. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato,  

para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da Resolução CNMP n. 23/2007. 
Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 
BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | MG - 1025| 

PORTARIA Nº 10, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Administrativo; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000015/2013-06, tendo por objeto, a apuração do fato abaixo especificado, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Acompanhar a execução da estrada que deve atender ao lote n° 49, 

localizado no projeto de assentamento barro azul, conforme o previsto no memorial descritivo do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA. 
→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Associação dos Produtores Agrícolas Individuais do Assentamento Barro Azul. 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

Valadares: http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 
23/2007. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato,  

para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da Resolução CNMP n. 23/2007. 
Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1033| 
PORTARIA Nº 11, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Administrativo; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000038/2013-11, tendo por objeto a apuração do fato abaixo especificado, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Apurar a atuação da WM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ 

10.737.964/0001-70) na execução do Convênio nº 1106/2009 (SIAFI 705786), no município de Divinolândia de Minas, MG. 
→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal. 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

Valadares: http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 
23/2007. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da  

Resolução CNMP n. 23/2007. 
Determina, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1038| 
PORTARIA Nº 12, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) os elementos constantes no presente Procedimento Administrativo; 
Instaura inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000336/2013-01, tendo por objeto, a apuração do fato abaixo especificado, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Apurar eventual dano ao meio ambiente causado por obra do DNIT ao 

lado da BR-381, KM 154, na saída do Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, nos termos da representação encaminhada por Anibal de Souza 
Felipe da Silva. 

→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Anibal de Souza Felipe da Silva 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

Valadares: http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 
23/2007. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato,  

 
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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para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da Resolução CNMP n. 23/2007. 
Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1168| 
PORTARIA Nº 14 DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
EMENTA:PROCESSO Nº 1.22.000.000875/2003-40, INSTAURADO PELA 
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO EM MINAS 
GERAIS, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 
DOS PRÉDIOS PÚBLICOS FEDERAIS EM MINAS GERAIS. DESPACHO 
NO PAC 1.22.001.000264/2007-15 DETERMINANDO A INSTAURAÇÃO 
DE PAC PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE NOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS FEDERAIS NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA/MG. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. AUTOS Nº: 
1.22.001.000292/2008-13. REPRESENTADO: TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 3ª REGIÃO – FORO DE JUIZ DE FORA/MG 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993, e  

Considerando que tanto o inquérito civil quanto o procedimento preparatório têm assento constitucional e legal (arts. 129, III, da 
CF, e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e arts. 129, VI, da CF, e 8º, da LC nº 75/93, respectivamente) e que bem se pode considerar o procedimento 
administrativo gênero do qual o inquérito civil é espécie ou, então, admitir-se entre eles uma certa gradação, de modo a, inicialmente, instaurar-se um 
procedimento preparatório e, apenas se necessário, instaurar-se, em seguida, um inquérito civil; 

Considerando que, regra geral, não há, em lei, diferença entre um e outro, devendo ambos sujeitar-se à autuação e instauração para 
validade dos atos investigatórios praticados pelo membro do Ministério Público; 

Considerando que, em conformidade com o próprio entendimento perfilhado pelos representantes da 5ª CCR no VI Encontro 
Nacional (2004), não há diferença substancial entre inquérito civil e procedimento administrativo, haja vista que ambos se prestam a coletar elementos 
para eventual propositura de ação judicial, expedição de recomendações e celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ficando ao alvedrio 
do Membro do Ministério Público optar pela instauração de ICP, em razão da maior complexidade do tema e/ou da amplitude de interessados; 

Considerando que em razão da Resolução nº 63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público, foi criada a Tabela Unificada do 
Ministério Público, consolidando a nomenclatura de Inquérito Civil como sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não 
preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet Federal e; 

Considerando que o presente Procedimento Preparatório não tem natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de 
Inquérito Civil, consoante as Resoluções citadas, DETERMINA: 

1º) a conversão do Procedimento Preparatório Cível em epígrafe em Inquérito Civil, para apuração e responsabilização dos fatos 
sucintamente acima narrados, mantendo-se seus registros originários (número de autuação e ofícios), para fins de recebimento de respostas 
eventualmente pendentes; 

2º) após os registros de praxe, a comunicação imediata à PFDC, nos termos do disposto no art. 4º, inciso VI, da Resolução nº 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União; 

Cumpra-se. 
 

ONOFRE DE FARIA MARTINS 
##ÚNICO: | MG - 1406| 

PORTARIA Nº 28, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000113/2013-85 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000113/2013-85 instaurado para apurar a ocorrência de dano ambiental 
praticado por SEBASTIÃO EXPEDITO DE RESENDE na área de preservação permanente do Sítio São Sebastião, localizado no Condomínio Itambé, 
zona rural do Município de Cássia/MG, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica Marechal Mascarenhas de Moraes (formada pelo 
represamento do Rio Grande). 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Intervenção em APP. Utilização irregular do solo. Rio Federal. Município de 

Cássia; 
2. Oficie-se ao representado para que comprove o adimplemento da cláusula 1 do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com 

o Ministério Público Estadual; 
3. Oficie-se à PMMG para que compareça no local dos fatos a fim de detectar o efetivo proprietário do lote, tendo em vista que 

quando da celebração do ajuste, o representado já havia vendido o imóvel a ANTÔNIO NERY REZENDE e MARIA DE LOURDES LEITE 
REZENDE; 

 
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 45/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 7 de março de 2014 Publicação: segunda-feira, 10 de março de 2014 47 
 

4. Oficie-se à Furnas Centrais Elétricas S/A para que informe se a notificação expedida foi atendida pelo representado ou se houve 
o ajuizamento de pertinente ação judicial (neste caso, solicitar cópia para conhecimento do teor); 

Prazo para respostas: 30 dias; 
5. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
6. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1415| 

PORTARIA Nº 30, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000112/2013-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000112/2013-31 instaurado para apurar suposto dano ambiental no Município de 
Cássia. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Área de Preservação Permanente. Intervenção Irregular. Dano Ambiental. Região 

de Bom Jesus. Município de Cássia ; 
2. Reitere-se o ofício de fl. 16; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
5. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1417| 

PORTARIA Nº 31, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000055/2013-90 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000055/2013-90 instaurado para apurar a desocupação irregular de 18 
rancheiros na Comarca de Ibiraci. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: UHE Luís Carlos Barreto de Carvalho. Retirada Compulsória de Rancheiros. 

Município de Ibiraci. ; 
2. Expeça-se ofício à Furnas remetendo cópia integral do procedimento e solicitando esclarecimentos acerca da suposta 

desocupação irregular no Município de Ibiraci, MG; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
5. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1419| 

PORTARIA Nº 32, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000110/2013-41 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000110/2013-41 instaurado para apurar suposto dano ambiental praticado por 
LUCIANO DE SOUZA, na área de preservação permanente do Rio Grande, localizada na Fazenda Santa Rita, zona rural do Município de Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Intervenção em APP. Utilização irregular do solo. Rio Federal. Município de 

Cássia; 
2. Oficie-se ao representado para que comprove o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério 

Público Estadual. Prazo: 30 dias; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 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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4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 
arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Passos-MG, 07 de março de 2014. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1421| 
PORTARIA Nº 33, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000115/2013-74 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000115/2013-74 instaurado para apurar suposto dano ambiental praticado por 
PAULO SÉRGIO FERREIRA SILVA, na área de preservação permanente do Rio Grande, localizada no lote 07 do Condomínio Santa Bárbara, zona 
rural do Município de Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Intervenção em APP. Utilização irregular do solo. Rio Federal. Município de 

Cássia; 
2. Oficie-se ao representado para que comprove: 
a) a regularidade da garagem para barco construída na área de preservação permanente do imóvel, encaminhando cópia da 

autorização concedida pelo órgão ambiental competente; 
b) o pagamento da terceira parcela da doação estabelecida na cláusula 2ª do termo de ajustamento de conduta celebrado com o 

Ministério Público Estadual; e 
c) o cumprimento da notificação expedida por Furnas Centrais Elétricas S/A. Prazo: 30 dias; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1426| 
PORTARIA Nº 34, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000100/2013-14 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000100/2013-14 instaurado para apurar suposto dano ambiental praticado por 
RENATO DEL BIANCO, na área de preservação permanente do Rio Grande, localizada nas Fazendas Boa Vista e Moriá, zona rural do Município de 
Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Intervenção em APP. Utilização irregular do solo. Rio Federal. Município de 

Cássia; 
2. Oficie-se ao representado para que comprove o cumprimento das cláusulas 1 e 2 do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 

com o Ministério Público Estadual; 
3. Oficie-se à Furnas Centrais Elétricas S/A para que informe as providências adotadas, considerando que as atividades agrícolas 

desenvolvidas nas Fazendas Boa Vista e Moriá possivelmente atingiram a cota de desapropriação do reservatório da UHE Marechal Mascarenhas de 
Moraes; 

4. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Cássia para que encaminhe cópia das matrículas atualizadas dos referidos 
imóveis; 

Prazo para as respostas: 30 dias. 
5. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
6. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1425| 

PORTARIA Nº 35, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000114/2013-20 
 

 
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, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000114/2013-20 instaurado para apurar suposto dano ambiental praticado por 
LUIZ ROBERTO DE FARIA, na área de preservação permanente do Rio Grande, localizada no Condomínio Itambé, zona rural do Município de 
Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Intervenção em APP. Utilização irregular do solo. Rio Federal. Município de 

Cássia; 
2. Oficie-se ao representado para que comprove o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério 

Público Estadual, bem como da notificação expedida por Furnas Centrais Elétricas S/A. Prazo: 30 dias; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1428| 

PORTARIA Nº 36, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000119/2013-52 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000119/2013-52 instaurado para apurar suposto dano ambiental praticado por 
ALAÍDE ALVES, na área de preservação permanente do Rio Grande, localizada no Condomínio Praia Vermelha, zona rural do Município de 
Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Intervenção em APP. Utilização irregular do solo. Rio Federal. Município de 

Cássia; 
2. Oficie-se ao representado para que comprove: 
a) a regularidade do rancho de lazer construído na área de preservação permanente do imóvel, encaminhando cópia da autorização 

concedida pelo órgão ambiental competente; 
b) o pagamento da doação estabelecida na cláusula 2ª do termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público 

Estadual; e 
c) o cumprimento da notificação expedida por Furnas Centrais Elétricas S/A. Prazo: 30 dias; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1431| 

PORTARIA Nº 37, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000073/2013-71 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000073/2013-71 instaurado para apurar o exercício irregular de atividades de 
beneficiamento de cerâmica por DONIZETE VILELA, JOSÉ EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS, ODILON AMERICANO A. R. FILHO, 
REINALDO BATISTA PIRES, MARCELO LEMOS FERNANDES, ALVARINO FERREIRA DE MORAIS, ELGIO TITO BORGES, JOSÉ 
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, BALTAZAR RANGEL, RENATO DEL BIANCO, VILSON DIMAS DE ANDRADE,ANTÔNIO QUINTINO 
DE SOUZA, JOANA D. MUNIZ PEREIRA e HOMERO BORGES BATISTA no Município de Cássia/MG, bem como por MARIA DE FÁTIMA 
BEDO BORGES no Município de Capetinga/MG.  

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Irregularidade no beneficiamento de cerâmica. Ausência de autorização ambiental. 

Municípios de Cássia e Capetinga; 
2. Reitere-se o Ofício n° 0607/2013/PRM/PASSOS/MG, com prazo de 10 dias para a resposta. 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 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 
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4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 
arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

##ÚNICO: | MG - 1434| 
PORTARIA Nº 38, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000093/2013-42 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000093/2013-42 instaurado para apurar o exercício irregular de atividades de 
fabricação de tijolos por VICENTE BERNARDES DA COSTA no Município de Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Irregularidade na fabricação de tijolos. Ausência de autorização ambiental. 

Município de Cássia; 
2. Reitere-se o ofício de fl. 23, com prazo de 10 dias para resposta. 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1444| 

PORTARIA Nº 39, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000096/2013-86 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000096/2013-86 instaurado para apurar o exercício irregular de atividades de 
beneficiamento de cerâmica por OSMAR DA COSTA FILHO no Município de Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Irregularidade no beneficiamento de cerâmica. Ausência de autorização ambiental. 

Município de Cássia; 
2. Reitere-se o ofício de fl. 21, com prazo de 10 dias para resposta. 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Passos-MG, 07 de março de 2014. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1449| 
PORTARIA Nº 40, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000098/2013-75 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se do Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000098/2013-75 instaurado para apurar o exercício irregular de atividades de 
fabricação de tijolos por JOSÉ LUIZ BARBOSA MARTINS DA CRUZ no Município de Cássia/MG. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Irregularidade na fabricação de tijolos. Ausência de autorização ambiental. 

Município de Cássia; 
2. Reitere-se o ofício de fl. 22, com prazo de 10 dias para resposta. 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
4. Comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
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Passos-MG, 07 de março de 2014. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
##ÚNICO: | MG - 1475| 

PORTARIA Nº 41, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.22.004.000021/2014-86 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129 da Constituição 
Federal c/c artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução CNMP nº 23/07 resolve determinar a 
instauração de inquérito civil público visando a regular coleta de elementos de instrução, com o objetivo de averiguar a veracidade da situação fática 
adiante narrada e buscar uma resolução, administrativa ou judicial. 

Trata-se da Notícia de Fato nº 1.22.004.000021/2014-86 instaurada para apurar o direcionamento de contratação 30 (trinta) casas 
populares para o Projeto Minha Casa Minha Vida em São João Batista do Glória. 

Cumpra-se as seguintes diligências: 
1. Autue-se esta Portaria sob a seguinte ementa: Projeto Minha Casa Minha Vida. Município de São João Batista do Glória. 

Carvalho e Soares Empreendimentos Imobiliários Ltda; 
2. Cumpra-se o despacho de fl. 06; 
3. Promova-se as necessárias alterações no Sistema Único e publique-se no mural desta Procuradoria da República por 10 dias; 
5. Comunique-se esta conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos 

arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | PA - 864| 
PORTARIA Nº 17, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

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

III e V, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e: 
Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129,inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

Considerando o relatório do DENASUS, acerca da Auditoria nº 12329, o qual dá conta da existência de uma série de 
irregularidades no fornecimento do serviço de saúde, assim como na estrutura para sua prestação, no Polo Base de Santa Luzia do Pará/PA; 

Considerando que tais irregularidades apontam má prestação do serviço de responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena 
Guamá Tocantins – DSEI/GUATOC; 

Considerando que tais irregularidades apontadas no relatório são corroboradas pelas declarações das lideranças indígenas prestadas 
a esta Procuradora (documento PRM-PGN-PA-0592/2014);  

Instauro INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fim de apurar os fatos. Vinculo o feito à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal (altere-se a vinculação – tendo em vista que o objeto do procedimento mais se perfilha à tutela de direitos indígenas). 
Apensem-se ao Procedimento n. 1.23.006.000165/2013-02: 231/2013-36, 229/2013-67, 219/2013/21, 230/2013-91, 225/2013-89,228/2013-12, 
218/2013-87, 226/2013-23, 220/2013-56, 221/2013-09, 232/2013-81. 

Determino, ainda, as seguintes diligências: 
a) oficie-se ao Coordenador do DSEI GUATO, Sr. LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA, por meio de AR com aviso de 

recebimento em mãos próprios, com as ressalvas do art. 10 da Lei n. 7.347/85 e do art. 8º, § 3º, da LC n. 75/93, a fim de que preste, no prazo de VINTE 
DIAS, os seguintes esclarecimentos:  

a.1. Diga sobre as seguintes constatações apontadas no Relatório do DENASUS: 258352 – falta de resolutividade nas ações básicas 
de saúde; 258358 – ausência de ações de supervisão na saúde; 258356 – ausência de ações de saúde bucal para a população indígena; 258341 – 
medicamentos vencidos juntos com os não vencidos; 258357 – falta de medicamentos e equipamentos de urgência; 258350 – falta de medicamentos; 
258354 – falta de saneamento básico para a comunidade indígena; 258340 – frota de veículos obsoleta; 258360 – o almoxarifado farmacêutico não 
possui condições de armazenamento de medicamentos; 258342 – estrutura física incompatível com a prevista em legislação vigente; 258343 – falta de 
equipamentos, materiais e insumos para as equipes multidisciplinares de saúde; 258359 – falta de material para prevenção do câncer;  

a.2) esclareça também sobre o fornecimento dos medicamentos à comunidade indígena, não apenas os chamados básicos, mas 
também o de média e alta complexidade; os chamados “receitados” - isso em relação ao três polos base, de Paragominas, de Santa Luziae de Garrafão 
do Norte; 

a.3) indique todos os profissionais de saúde previstos no quadro desse DSEI, em relação aos três polos base e indique também quais 
vagas estão preenchidas; 

a.4) apresente os documentos que entender próprios a demonstrar suas afirmações; 
anexem-se cópias desta portaria, do relatório do DENASUS e do termo de declarações das lideranças indígenas; 
b) oficie-se ao DENASUS, REQUISITANDO, no prazo de VINTE dias, os documentos que embasaram as constatações indicadas, 

bem como para que diga se houve abertura de Tomada de Contas Especial.  
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de 

cópia do presente ato, à 6ª CCR/MPF; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, 
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do CNMP; AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do 
CNMP). 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

##ÚNICO: | PA - 865| 
PORTARIA Nº 18, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

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

III e V, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e: 
Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129,inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

Considerando o relatório do DENASUS, acerca da Auditoria nº 12329, o qual especifica irregularidades – de carga horária e de 
falta de capacitação - em relação à Equipe Multidisciplinar existente no Polo Base de Santa Luzia do Pará/PA; 

Considerando que tais irregularidades apontam má gestão do pessoal prestador do serviço de saúde indígena pelo Distrito Sanitário 
Especial Indígena Guamá Tocantins – DSEI/GUATOC; 

Considerando que tais irregularidades apontadas no relatório são corroboradas pelas declarações das lideranças indígenas prestadas 
a esta Procuradora (documento PRM-PGN-PA-0592/2014) – que indicam a falta de médicos, odontólogos e outros profissionais, assim como informam 
que os índios não são ouvidos quantos aos critérios de contratação e que tampouco há respeito à diversidade cultural;  

Instauro INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fim de apurar os fatos. Vinculo o feito à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal (altere-se a vinculação – tendo em vista que o objeto do procedimento mais se perfilha à tutela de direitos indígenas). 
Apense-se ao Procedimento n. 1.23.006.000227/2013-78 o de nº 222/2013-45. 

Determino, ainda, as seguintes diligências: 
a) oficie-se ao Coordenador do DSEI GUATO, Sr. LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA, por meio de AR com aviso de 

recebimento em mãos próprios, com as ressalvas do art. 10 da Lei n. 7.347/85 e do art. 8º, § 3º, da LC n. 75/93, a fim de que preste, no prazo de VINTE 
DIAS, os seguintes esclarecimentos:  

a.1. Diga sobre as seguintes constatações apontadas no Relatório do DENASUS: 258353 -carga horária dos componentes da equipe 
multidisciplinar em desacordo com o edital; 258344 – falta de cursos de capacitação aos componentes da equipe multidisciplinar;  

a.2) esclareça também sobre os critérios de contratação dos profissionais; como é feita a seleção; de que forma é feita a escolha de 
profissionais que atendam à diversidade da cultura indígena; diga especificamente sobre os profissionais João Batista, dentista que foi dispensado do 
polo de Santa Luzia, e Mirian, assistente social que foi afastada do polo base de Paragominas;  

a.3) há previsão da realização de concurso? 
a.4) indique todos os profissionais de saúde previstos no quadro desse DSEI (médicos, odontólogos, enfermeiros, agentes indígenas 

de saneamento e de endemias, assim como demais profissionais previstos na Portaria n. 2656/07 do Min. Saúde), em relação aos três polos base e 
indique também quais vagas estão preenchidas; 

a.5) apresente os documentos que entender próprios a demonstrar suas afirmações (inclusive contratos de trabalho); 
anexem-se cópias desta portaria, do relatório do DENASUS e do termo de declarações das lideranças indígenas; 
b) oficie-se ao DENASUS, REQUISITANDO, no prazo de VINTE dias, os documentos que embasaram as constatações indicadas, 

bem como para que diga se houve abertura de Tomada de Contas Especial.  
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de 

cópia do presente ato, à 6ª CCR/MPF; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, 
do CNMP; AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do 
CNMP). 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

##ÚNICO: | PA - 869| 
PORTARIA Nº 19, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

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

III e V, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e 
Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129,inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

Considerando os fatos constantes do procedimento preparatório n. 1.23.006.000033/2014-53, com comunicação pelo IPHAN do 
embargo extrajudicial n. 011/2013, por haver loteamento que conteria desmatamento e abertura de vias sem diagnóstico arqueológico; 

Considerando que os autos cuidam da existência de possíveis danos a sítios arqueológicos no Município de Paragominas, e a teor 
do art. 20, X, da CF, estes bens são da União; 

Instauro INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fim de apurar os fatos. Vinculo o feito à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal; 

Determino, ainda, a seguinte diligência: 
a) renove-se o ofício de fl. 8, mediante Aviso de Recebimento em mãos próprioas. Estipule-se o prazo de 10 dias para resposta. 

Frise-se que, conforme dispõe o § 3º do artigo 8º, da Lei Complementar nº 75/93, a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das 
requisições do Ministério Público implicarão na responsabilidade de quem lhe der causa. 
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AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de 
cópia do presente ato, à 1ª CCR/MPF; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, 
do CNMP; AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do 
CNMP). 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

##ÚNICO: | PA - 6455| 
PORTARIA Nº 43, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

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

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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

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

Considerando a realização de reunião com a Vereadora Sandra Batista e representantes da comunidade Terra Firme, acerca da 
informação de que houve o fechamento e encerramento das atividades da Agência dos Correios da Terra Firme, o que ocasionaria diversos prejuízos 
aos cidadãos, pois além do serviço de envio de cartas e documentos, as Agências dos correios também funcionam como correspondentes bancários, 
emissor de CPF, além de outros serviços sociais.  

Considerando o relevante impacto social que o encerramento da Agência dos Correios no Bairro da Terra Firme ocasionaria, bem 
como da necessidade de averiguação das razões do fechamento, bem como eventuais providências diante da manutenção da decisão de encerramento; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto averiguar as razões do fechamento da Agência dos 
Correios no Bairro da Terra Firme, bem como adotar eventuais providências diante da manutenção da decisão de encerramento. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, que seja oficiado à Superintendência dos Correios, solicitando que informe sobre a solução encontrada para 

evitar o fechamento da Agência no bairro da Terra Firme 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
##ÚNICO: | PA - 6591| 

PORTARIA Nº 54, DE 7 DE MARÇO DE2014 
 

O Procurador Regional Eleitoral do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 
CONSIDERANDO os princípios que regem a atuação do Ministério Público, em especial a independência funcional e a unidade; 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar a atuação dos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, em vista da 

proximidade das eleições do ano de 2014 e da conveniência de se regulamentar tal atuação para as eleições vindouras; 
CONSIDERANDO o grande volume de trabalho do período eleitoral, especialmente o funcionamento ininterrupto do Ministério 

Público Eleitoral, inclusive sábados, domingos e feriados, a partir do dia 5 de julho do ano eleitoral (Resolução TSE n.º 23.390/2013); 
CONSIDERANDO a necessidade de normatização de rotinas de trabalho, para fins de coordenação da atuação e de uniformização 

do registro de dados e da produção de relatórios; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 77, caput in fine e parágrafo único1, da Lei Complementar n.º 75/1993, que estabelece 

como atribuição do Procurador Regional Eleitoral a direção das atividades eleitorais no Estado e a coordenação dos ofícios ocupados por Procuradores 
Regionais Eleitorais Auxiliares; 

RESOLVE: 
Art. 1º.Os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares atuarão sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, nos termos do 

artigo 77, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, ressalvados em todos os casos a sua independência funcional. 
Art. 2º. Os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares exercerão suas funções junto aos Juízes Eleitorais Auxiliares designados 

por ato do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, e terão como atribuições: 
I- Atuar nos processos, procedimentos e notícias de fato a eles distribuídos pela Coordenadoria Jurídica da Procuradoria da 

República no Pará, especialmente: 
a) ajuizando reclamações e representações, nos termos do artigo 96 da Lei nº. 9.504/97, por propaganda eleitoral irregular, captação 

ou uso ilícito de recurso, captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas a agentes públicos, divulgação irregular de pesquisas, entre outras; 
b) atuando como custos legis, emitindo parecer em todos os processos de competência dos Juízes Eleitorais Auxiliares do TRE, 

ajuizados por candidato, partido político ou coligação, inclusive naqueles atinentes a direito de resposta; 
c) recorrendo, se entender pertinente, das decisões dos Juízes Auxiliares ao TRE; 
d) realizando as diligências cabíveis com vistas à instrução dos feitos em que oficiem ou devam oficiar; 
e) requerendo as medidas cautelares preparatórias ou incidentais necessárias ao resultado útil de suas representações, reclamações 

ou recursos; 
f) comunicando ao órgão ministerial com atribuição ao verificar possível ocorrência de crime ou improbidade administrativa; 
g) adotando todas as providências adequadas ao bom e eficaz resultado do desempenho das funções eleitorais. 
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II-Relatar os resultados e o acompanhamento de processos, por meio do preenchimento de formulários padronizados a serem 
elaborados pela Procuradoria Regional Eleitoral; 

III- Coordenar os trabalhos de seus Gabinetes de maneira a garantir: 
a) que os processos, procedimentos e notícias de fato recebidos sejam registrados no Sistema Único conforme os parâmetros 

adotados pela Coordenadoria Jurídica da Procuradoria Regional Eleitoral; 
b) que as íntegras das peças processuais sejam cadastradas no Sistema Único em local adequado. 
§ 1º O registro inicial e, se o caso, a autuação, de processos, procedimentos e notícias de fato, bem como o arquivamento ou a 

movimentação destes para órgãos externos, serão realizados em todos os casos pela Coordenadoria Jurídica da Procuradoria da República no Pará, 
devendo o Gabinete do Procurador Eleitoral Auxiliar zelar para que os autos processuais e outros documentos sejam devolvidos à Procuradoria 
Regional Eleitoral em tempo hábil para a realização dos cadastros pertinentes. 

§ 2º Diligências necessárias ao andamento de feitos nos quais oficiem os Procuradores Eleitorais Auxiliares, ou quaisquer outras 
relacionadas à atividade eleitoral, tais como expedição de ofícios, deverão ser providenciadas pelos respectivos Gabinetes. 

§ 3º. Serão realizadas reuniões periódicas entre os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares e o Procurador Regional Eleitoral, 
em cronograma a ser definido oportunamente, para debates e discussões com vistas à uniformização da atuação, sempre ressalvada a independência 
funcional de todos os membros. 

Art. 3º. A Coordenadoria Jurídica da Procuradoria da República no Pará realizará a distribuição dos processos, procedimentos e 
notícias de fato de forma equânime e aleatória entre os Procuradores Eleitorais Auxiliares oficiantes. 

§ 1º No caso de instauração de procedimentos de ofício, deverá o Procurador Regional Eleitoral Auxiliar comunicar a instauração à 
Coordenadoria Jurídica da Procuradoria da República no Pará, para cadastro e distribuição de acordo com o caput. 

§ 2º Serão observados, para os Procuradores Eleitorais Auxiliares, os mesmos critérios de prevenção e conexão/continência já 
adotados pela Coordenadoria Jurídica da Procuradoria da República no Pará. 

§ 3º O arquivamento de notícias de fato ou de procedimentos administrativos, assim como o declínio de atribuições, pelos 
Procuradores Eleitorais Auxiliares, ensejará a remessa do procedimento ao Gabinete da Vice-Procuradoria Geral Eleitoral, para homologação, em 
conformidade com o Ofício-Circular PGR/GAB/Nº 44 (PGR-00266408/2013). 

Art. 4º. Fica ressalvada a atribuição do Procurador Regional Eleitoral para atuar, de forma concorrente, em todos os temas 
elencados no inciso I do artigo 2º. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, são atribuições privativas do Procurador Regional Eleitoral: 
I- Atuar em feitos de natureza criminal; 
II- Recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. 5º. O Procurador Regional Eleitoral terá assento no Tribunal Regional Eleitoral, sendo, em sua ausência, substituído pelo 

Procurador Regional Eleitoral Substituto. 
Parágrafo Único. Nas ausências do Procurador Regional Eleitoral e do Procurador Regional Eleitoral Substituto, atuará em sessões 

do Tribunal Regional Eleitoral e responderá pelos processos e expediente da PRE-PA, nos dias dos afastamentos, o Procurador Eleitoral Auxiliar mais 
antigo na ordem de antiguidade de exercício na Procuradoria da República no Pará. 

Art. 6º O Procurador Regional Eleitoral Substituto, sendo designado Procurador Regional Eleitoral Auxiliar, exercerá ambas as 
funções. 

Art. 7º. Casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral. 
Os efeitos desta Portaria passam a existir desde a sua publicação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador Geral Eleitoral. 
Publique-se no D.O.U. e no DMPF-e. 
 

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 
##ÚNICO: | PA - 6417| 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 1, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do(s) Procurador(es) da República subscrito(s), no regular exercício de suas 
atribuições institucionais, com base nos artigos 127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal, nos artigos 5º, incisos III, alínea 
d, e 6º, inciso VII, alínea b, e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, bem como com fundamento no disposto na Lei Federal nº 7.347/1985, doravante 
denominado MPF; e 

MERCÚRIO FRIGORÍFICO FABRIL E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.11.831.785/0001-
60, com sede na Rua Leopoldo Teixeira, nº. 51 altos conj. 01 a 03, bairro Estrada Levilandia, Município de Ananindeua/PA, doravante denominada 
EMPRESA, ficando identificada a referida empresa como fornecedora de produtos bovinos. 

CONSIDERANDO: 
1. que cabe ao Ministério Público, como determinado no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, bem como, especificamente, na tutela do meio ambiente, visando à ampla prevenção e 
reparação dos danos eventualmente causados, bem como a fiscalização de sua utilização por parte do particular, no interesse de toda a sociedade; 

2. que o Ministério Público deve promover a proteção dos direitos difusos, dentre os quais está incluído o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, como prevê o art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como o art. 2º, I, da Lei nº. 
6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente); 

3. 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 Federativa do Brasil de 1988); 

4. que a competência material para a proteção ambiental é comum a todos os entes da federação (art. 23, VI, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988); 

5. que a proteção do meio ambiente é princípio que deve nortear todas as relações sociais, inclusive as econômicas, e, em especial, 
as voltadas à exploração de recursos naturais (art. 170 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988); 
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6. que o inciso IV do art. 3º da Lei nº. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) define como poluidor toda “a pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”; 

7. que o art. 2º da Lei nº. 9.605/98, prevendo ampla cadeia de responsabilidades, estabelece que “quem, de qualquer forma, 
concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”; 

8. que o art. 54 do Decreto nº. 6.514/08 caracteriza como infração ambiental “Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar 
produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo”, prevendo aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por quilograma ou unidade, a partir da divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o § 
1o do art. 18 e estará limitada à área onde efetivamente ocorreu o ilícito”; 

9. que, com base no disposto nos dispositivos normativos supramencionados, verifica-se que todos os agentes da cadeia produtiva 
são responsáveis pelos danos ambientais gerados com seu consentimento; 

10. que, com base no disposto no art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do usuário-
pagador/poluidor-pagador, consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias, estipula que aquele que utilizar-se de matéria prima natural deve 
internalizar os prejuízos e socializar os lucros, de forma a não prejudicar a sociedade pela exploração econômica por si depreendida; 

11. que, com base no disposto nos arts. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 14, § 1º, da Lei nº. 6.938/81 
(Política Nacional do Meio Ambiente), o princípio da responsabilidade objetiva pelo dano ao meio ambiente preconiza que o causador de dano ao bem 
ambiental, mesmo de forma indireta, será por ele responsabilizado sem a necessidade de comprovação de culpa, em virtude do dever de cautela a todos 
imposto para com o meio ambiente. 

12. que, com base no disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), em seus arts. 4º, III, e 6º, II, a informação é 
tanto um princípio das relações de consumo quanto um direito do consumidor, devendo ser adotadas todas as medidas necessárias à identificação da 
proveniência, qualidade e legalidade de qualquer produto fornecido ao consumo; 

13. que as partes já celebraram Termos de Ajuste de Conduta nos Estados do Acre, Mato Grosso e Pará; 
RESOLVEM as partes repactuar e unificar as condições inicialmente estipuladas, e celebrar o presente TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA- TAC em substituição aos anteriormente firmados, sendo que este instrumento será regido pelas seguintes 
disposições; 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 O presente TAC tem por objeto ajustar a conduta da cadeia de produção pecuária nos Estados que compõem a Amazônia Legal a 

fim de que a produção e comercialização do rebanho bovino obedeça as normas estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, Código Florestal (Lei n°. 12651/12), Lei de Crimes Ambientais (lei nº. 9605/98), Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n°. 6.938/81), 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei n°. 9.985/00), Lei n°. 6.001/73, Código de Defesa do Consumidor, Convenção 169 da 
OIT, Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS DA EMPRESA: 
2.1 Das hipóteses de suspensão imediata de compra de gado bovino: 
2.1.1 A EMPRESA compromete-se a não adquirir gado bovino proveniente de cria, recria e engorda de fazendas que: 
a) figurem nas listas de áreas embargadas divulgadas na internet no sítio dos órgãos do SISNAMA (Ibama, ICMBio e Órgão 

Estadual de Meio Ambiente). 
b) figurem nas listas de áreas de trabalho escravo divulgadas na internet no sítio do Ministério do Trabalho. 
c) estejam localizadas nos Estados da Amazônia Legal e tenham condenação judicial de primeiro grau, em ações criminais e civis 

ajuizadas pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e/ou Ministério Público do Trabalho e recebidas pelo Poder Judiciário contra 
seus respectivos proprietários, posseiros, gestores e empregados pela prática de trabalho escravo. 

d) tenham condenação judicial de primeiro grau, e até que esta não seja reformada pelas instâncias superiores, por invasão em terras 
indígenas, por violência agrária, por grilagem de terra e/ou por desmatamento e outros conflitos agrários. 

e) estejam causando lesão, apurada em procedimento administrativo do Ministério Público Federal, a interesses ligados à questão 
indígena, a comunidades quilombolas e populações tradicionais e desde que a lesão não tenha sido paralisada até o momento da exclusão. Para fins de 
incidência dessa alínea, a partir da apuração da lesão deverá ser instaurado um procedimento administrativo específico no qual sejam observados o 
contraditório e a ampla defesa. 

f) tenha ocorrido desmatamento ilegal de novas áreas a partir de 22/07/2008. 
g) estejam localizadas em áreas indígenas reconhecidas por portaria declaratória do Ministério da Justiça ou objeto de interdição por 

ato da Presidência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), bem como de áreas reconhecidas por ato administrativo federal, estadual e municipal 
como unidades de conservação (exceto aquelas em que a legislação permita o exercício da atividade pecuária); 

h) tenham tido o CCIR inibido em processos administrativos de fiscalização cadastral do INCRA/Órgão Fundiário Estadual em 
razão de litígios e/ou sobreposição às terras indígenas, unidades de conservação, áreas de comunidades tradicionais (quilombolas) e áreas públicas 
(terras devolutas, em processo de arrecadação ou arrecadadas), ressalvadas as hipóteses de suspensão da medida no âmbito judicial; 

§ 1º Nas hipóteses das alíneas “c”, “d” e “e”, a exclusão do fornecedor far-se-á imediatamente após a prévia comunicação do 
Ministério Público Federal ao diretor de sustentabilidade da EMPRESA. 

§ 2º A exclusão dos fornecedores deverá ser comunicada ao Ministério Público Federal, na forma da cláusula 3.1 § 1º. 
§ 3° Para dirimir as dúvidas com relação aos procedimentos de verificação do cumprimento das obrigações acima descritas, as 

partes elaborarão, em conjunto, um Manual de Procedimentos, que será parte integrante do presente TAC, comprometendo-se a EMPRESA a 
apresentar ao MPF, até 31 de março de 2014, uma proposta sobre os procedimentos de verificação a serem discutidos para elaboração do Manual de 
Procedimentos. 

§ 4º Em relação aos fornecedores indiretos, o Manual de Procedimentos detalhará a forma evolutiva e factível de implementação 
gradual dos compromissos assumidos neste instrumento. 

2.2 Da regularização fundiária e ambiental dos fornecedores de gado bovino: 
2.2.1 A EMPRESA compromete-se a adquirir gado bovino tão-somente de fornecedores que: 
a) Tenham obtido o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); 
b) Apresentem o pedido de licenciamento ambiental, junto ao órgão ambiental estadual ou federal, nos seguintes prazos: 
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Para o bioma amazônico: 
b.1) 31 de maio de 2014, para os fornecedores com propriedades acima de 3.000 hectares; 
b.2) 31 de novembro de 2014, para os fornecedores com propriedades entre 500 e 3.000 hectares; e 
b.3) 31 de maio de 2015, para os fornecedores com propriedades de até 500 hectares. 
Para outros biomas da Amazônia Legal: 
b.1)31 de maio de 2015, para os fornecedores com propriedades acima de 3.000 hectares; 
b.2) 31 de novembro de 2015, para os fornecedores com propriedades entre 500 e 3.000 hectares; e 
b.3) 31 de maio de 2016, para os fornecedores com propriedades de até 500 hectares. 
c) Apresentem, a partir da data da assinatura desse TAC a regularização fundiária do imóvel rural, com a apresentação da 

Certificação do Georreferenciamento, prevista no Decreto n° 4.449/2002 e alterações, ressalvadas as hipóteses em que a certificação não tenha sido 
efetivada por culpa exclusiva do órgão público competente, nos seguintes prazos: 

c.1) 36 meses para os fornecedores com propriedades acima de 3.000 hectares;  
c.2) 48 meses para os fornecedores com propriedades entre 500 e 3.000 hectares; 
c.3) 60 meses para os fornecedores com propriedades de até 500 hectares. 
§ 1° Caso grande parte dos fornecedores da EMPRESA não apresentem sua regularização ambiental nos prazos previstos na alínea 

“b”, as partes poderão ajustar, a partir da demonstração do esforço da EMPRESA no cumprimento dos prazos, que, em substituição às referidas 
obrigações e, com o objetivo de garantir que a origem de sua matéria-prima não esteja associada a desmatamento, invasão de terras indígenas ou 
unidades de conservação, a EMPRESA fará o monitoramento e bloqueio dos seus fornecedores irregulares através de sistema privado que contemple, 
entre outros meios, o mapa georreferenciado das propriedades (“mapa que contenha o polígono do imóvel, obtido com GPS de navegação”). 

§ 2° A EMPRESA apresentará, semestralmente, ao Ministério Público Federal lista de todos os seus fornecedores, com o respectivo 
mapa georreferenciado das propriedades, localizados nos Estados da Amazônia Legal. A primeira lista de fornecedores será entregue ao MPF contados 
seis meses da assinatura deste TAC . 

§ 3º Na hipótese do fornecedor não possuir o CAR, a EMPRESA deverá deixar de manter relações comerciais, até a regularização 
da situação pelo órgão competente; 

2.3 Da exigibilidade do sistema público de rastreamento: 
2.3.1 A EMPRESA compromete-se a adquirir gado somente acompanhado da guia de trânsito animal eletrônica – GTAE, desde que 

disponível no Estado de aquisição dos animais. 
2.3.2 No prazo de 24 (vinte e quatro) meses, o MPF e a EMPRESA envidarão esforços para incentivar a implementação de um 

sistema público de rastreabilidade, que tenha por finalidade garantir dados sobre a origem e destino do gado, desde a fazenda de produção até o 
consumidor final.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÕES: 
3.1 A EMPRESA compromete-se a manter registros auditáveis de lotes de produção de seus produtos cárneos relacionando a 

propriedade de origem do gado e outros elementos de controle para fins de averiguação do cumprimento do presente instrumento por instituição 
independente aprovada pelo Ministério Público Federal, respeitado o prazo máximo de 05 (cinco) anos. 

§ 1º A EMPRESA deverá remeter ao Ministério Público Federal, semestralmente, a contar da assinatura deste termo, lista de 
fornecedores credenciados bem como dos fornecedores descredenciados. A primeira lista deverá ser remetida em até 06 (seis) meses da assinatura deste 
TAC. 

3.2 A EMPRESA deverá informar, no prazo de 06 (seis) meses contados da data de assinatura deste TAC por meio da internet, aos 
seus consumidores, o lote das fazendas, com o respectivo município de origem do gado. 

3.3 Todas as notificações e demais comunicações entre as PARTES deverão ser por escrito e enviadas aos endereços e pessoas 
constantes deste instrumento por carta com aviso de recebimento ou outro meio assemelhado com prova de recebimento. 

Mercúrio Frigorífico Fabril e Exportadora de Alimentos LTDA 
Gil Marcos de Oliveira Reis 
Avenida Nazaré, nº. 982, apto. 301, Bloco B 
Bairro de Nazaré 
Belém/PA – CEP 66040-145 
Tel: (91) 9114-6509 
Ministério Público Federal 
4ª CCR- Câmara de Coordenação e Revisão 
GT Amazônia Legal 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 
Brasília/DF – CEP 70050-900 
3.4 A alteração de endereço por qualquer uma das PARTES, deverá ser de imediato comunicado por escrito à outra PARTE. Até 

que seja feita essa comunicação, serão válidos e eficazes os avisos, as comunicações, as notificações e as interpelações enviadas para o endereço 
constante do preâmbulo deste instrumento. 

3.5A EMPRESA não criará óbice à fiscalização que será efetivada por auditorias anuais. 
§1º O sistema de auditoria será custeado pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente, com recursos repassados pelo Estado do Pará, 

conforme TAC firmado com o Ministério Público Federal. 
3.5.1 A EMPRESA se compromete a atender integralmente as recomendações da auditoria realizada. 
CLÁUSULA QUARTA – DA CLÁUSULA PENAL E TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL: 
4.1 O descumprimento ou violação dos compromissos assumidos, que restará configurado desde que observado o disposto nas 

cláusulas 4.2 ou 4.3, implicará na obrigação de pagamento de multa correspondente a 50 (cinquenta) vezes o valor da arroba de boi gordo, segundo a 
BM&F-Bovespa, por cabeça de gado adquirido da fazenda fornecedora cuja aquisição tenha sido realizada sem a observância dos termos previstos 
neste instrumento.  

§1º. O pagamento de qualquer das multas não desonerará a EMPRESA do dever de cumprir especificamente todas as obrigações 
previstas neste termo. O eventual produto do pagamento das multas será destinado a fundo indenizatório previsto na legislação. 
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§ 2° No caso do descumprimento implicar em violação a direitos indígenas, populações tradicionais e unidades de conservação o 
valor da multa será revertido para essas comunidades e unidades de conservação. 

§ 3° A penalidade ora estabelecida não é de natureza compensatória. 
§ 4° A referida multa não será devida caso o atraso de qualquer obrigação prevista neste TAC não seja atribuível exclusivamente à 

EMPRESA ou decorra de casos fortuitos de força maior ou de ato de terceiros devidamente comprovados. 
§5º Em caso de denúncia espontânea da EMPRESA antes da ciência do MPF, com a comunicação da aquisição de produto sem a 

observância dos termos previstos neste instrumento e a adoção de mecanismos para evitar a repetição da conduta irregular, a multa prevista nesta 
cláusula será reduzida para 5 (cinco) vezes o valor da arroba de boi gordo, segundo a BMF-Bovespa, por cabeça de gado. 

4.2 - No caso de impossibilidade de cumprimento de qualquer dos compromissos assumidos no presente TAC, por razões não 
atribuíveis exclusivamente à sua conduta, deverá a EMPRESA comunicar tal impossibilidade ao Ministério Público Federal, o que terá o condão, a 
critério do MPF, de impedir a imposição da multa a que se refere a Cláusula 4.1, suspender a exequibilidade do presente TAC e impedir o início de 
processos administrativos e judiciais, enquanto perdurar(em) o(s) motivo(s) que gere(m) a impossibilidade de cumprimento do(s) compromisso(s).  

4.3 - Caso o Ministério Público Federal considere determinado compromisso inadimplido, sem que tenha havido comunicação por 
parte da EMPRESA na forma da Cláusula 4.2, deverá encaminhar comunicação à EMPRESA, que, uma vez ciente, terá 10 (dez) dias para respondê-la, 
apresentando justificativas pertinentes. Para todos os efeitos, somente se configurará o descumprimento do compromisso caso a EMPRESA não 
responda tempestivamente a referida comunicação ou, caso responda, quando não conseguir justificar, a critério do MPF, de forma razoável o 
inadimplemento do compromisso. 

4.4 - Poderão as Partes, durante a vigência do presente TAC, de comum acordo e justificadamente, inclusive em razão da 
impossibilidade de que trata a Cláusula 4.2 e das justificativas de que trata a Cláusula 4.3, alterar o teor das cláusulas do presente TAC com relação aos 
compromissos em si ou seus prazos de cumprimento, o que se dará por meio da celebração de termos de aditamento ao presente Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta. 

4.5 As PARTES reconhecem que a assinatura do presente TAC não implica para a EMPRESA o reconhecimento de prática de 
qualquer ilegalidade em relação aos atos realizados na sua atividade, da procedência das acusações e pedidos realizados no âmbito de qualquer 
investigação e na renúncia a qualquer direito ou argumento de defesa passíveis de serem utilizados administrativamente ou judicialmente. 

4.6 O MPF dará ciência a toda cadeia produtiva caso haja o descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento. 
4.7 O presente TAC terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos arts. 5° e 6° da Lei n° 7.347/85, e art. 585, VII, do 

Código de Processo Civil. 
4.8. O cumprimento do presente termo implica em ausência de responsabilização dos adquirentes dos produtos da EMPRESA. 
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
5.1 Fica autorizada a divulgação do presente TAC para terceiros e público em geral pelas partes. O MPF disponibilizará publicação 

de seu extrato no Diário Oficial da União, bem como no seu sítio eletrônico na internet. 
5.2 A empresa, partindo da premissa de que os Estados da Amazônia Legal se comprometerão com o MPF em acelerar a adoção de 

políticas públicas necessárias para a evolução da cadeia da pecuária nesses Estados, se compromete a participar ativamente das iniciativas atuando 
como parte interessada na questão. 

5.3. O presente TAC substitui integralmente qualquer outro anteriormente firmado em qualquer unidade da federação com relação 
ao objeto deste instrumento, novando e assumindo as obrigações ali assumidas. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
6.1 O presente TAC tem prazo indeterminado. 
6.2 As disposições constantes deste TAC referentes à regularização fundiária não implicam o reconhecimento, pelo MPF, da 

regularidade ou de pretenso direito de qualquer dos fornecedores da EMPRESA sobre as áreas que venham a ser georreferenciadas. A discussão sobre 
tal regularização, inclusive quanto à viabilidade, deverá ser objeto de procedimento específico junto ao órgão fundiário estadual ou federal, cuja 
regularidade poderá ser aferida pelo MPF, em atuações individualizadas. 

6.3 As disposições referentes ao licenciamento ambiental não implicam no reconhecimento pelo MPF de qualquer legalidade 
quanto à ausência de licenciamento, área de preservação permanente e reserva legal. A discussão sobre tal regularização, inclusive quanto à viabilidade, 
deverá ser objeto de procedimento específico junto ao órgão ambiental estadual ou federal, cuja regularidade poderá ser aferida pelo MPF, em atuações 
individualizadas. 

6.4. A assinatura do presente não implica em reconhecimento pela EMPRESA de quaisquer responsabilidades ou irregularidades 
decorrentes do objeto do presente TAC, seja de natureza cível, administrativa ou penal, renúncia de direitos e/ou confissão. 

6.5. Em decorrência da assinatura e do cumprimento do presente Termo de Ajustamento de Conduta, o MPF não ajuizará qualquer 
tipo de ação judicial contra a empresa em relação as questões constantes do presente TAC, senão em caso de descumprimento das disposições do TAC. 

6.6 As partes se reunirão anualmente a fim de avaliar a necessidade de revisão de suas cláusulas, inclusive para verificar a 
necessidade de revisão dos prazos previstos neste TAC. A primeira reunião será agendada contados 12 (doze) meses da assinatura do presente TAC. 

6.7. O presente TAC tem abrangência em todos os Estados pertencentes à Amazônia Legal. 
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente TAC, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, elaboradas em 15 (quinze) 

laudas, todas devidamente rubricadas. 
 

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | PB - 866| 

PORTARIA Nº 9, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,inciso II da Constituição Federal de 1988 e 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
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serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para 
tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos patrimônios nacional, público e social, cultural brasileiro e do 
meio ambiente (art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75 de 1993); 

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, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO o teor dos autos da Notícia de Fato nº. 1.24.001.000.280/2013-81, autuada a partir de desmembramento do 
procedimento administrativo nº. 1.24.001.000252/2012-83, que noticia indícios de fraude no procedimento licitatório Carta-Convite nº. 024/2005, 
promovido pelo Município de Piancó/PB; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto a reunião de maiores elementos que identifiquem a 
materialidade e extensão dos danos causados, bem como das pessoas físicas envolvidas. 

Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I - encaminhe-se à SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II - comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
III - o cumprimento das diligências elencadas no despacho nº. _____/2014. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO BERNARDO DA SILVA 
##ÚNICO: | PB - 869| 

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,inciso II da Constituição Federal de 1988 e 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para 
tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos patrimônios nacional, público e social, cultural brasileiro e do 
meio ambiente (art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75 de 1993); 

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, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo Extrajudicial nº 1.05.000.000610/2012-13, instaurado com a finalidade de 
apurar supostas irregularidades praticadas pelo ex-gestor do Município de Boa Ventura/PB quanto ao destino empregado de verbas de cunho federal no 
âmbito do Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO o exaurimento do prazo do referido procedimento e tendo em vista a necessidade de continuar as investigações; 
CONVERTO o presente procedimento em Inquérito Civil nº 1.05.000.000610/2012-13, a fim de apurar os fatos relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se à SJUR para registro no âmbito da PRM/PT e autue-se em Inquérito Civil; 
II – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
III – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
IV – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias, bem 

como sua publicação no site da PRPB; 
V – oficie-se à representante1 para que tome ciência da tramitação do referido procedimento, bem como para que especifique, no 

prazo de até 15 dias, a contar da data de recebimento, as denúncias noticiadas, inclusive as citadas nos itens 1 a 8 “Do pedido”, no sentido de 
demonstrar irregularidades concretas, tendo vista que os reclames relatados têm natureza genérica. Frise-se, na oportunidade, que tal especificação é 
necessária, pois não cabe, em regra, ao Ministério Público Federal investigar fatos genéricos e que serão objeto de análise de prestação de contas pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sob pena desta instituição passar a substituir área de atribuição dos órgãos de controle externo, tais 
como o Tribunal de Contas e Controladoria-Geral da União. Salienta-se, todavia, que, em relação aos repasses de verbas federais do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Ano 2007 e 2008), estes já são alvo de investigação pelo Inquérito Civil nº 1.24.002.000116/2010-11.  

VI – oficie-se à Prefeitura de Boa Ventura/PB para que informe, no prazo de até 15 dias, quanto aos Grupos Escolares Queimadas, 
Mundões e Comunidade Catolé, se há transporte escolar para conduzir os estudantes matriculados até as referidas escolas, bem como que encaminhe 
fotos de toda a estrutura predial do Grupo Escolar das Queimadas, incluindo as instalações elétricas.  

VII –no caso de descumprimento do prazo acima mencionado, reitere(m)-se o(s) ofício(s). 
VIII – após, façam os autos conclusos. 
A cópia da presente portaria já valerá como Ofício2, devendo o destinatário fazer referência, em sua resposta, ao número do ofício 

gerado e mencionado no rodapé desta portaria. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
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##ÚNICO: | PB - 874| 

PORTARIA Nº 12, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,inciso II da Constituição Federal de 1988 e 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, 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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para 
tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos patrimônios nacional, público e social, cultural brasileiro e do 
meio ambiente (art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75 de 1993); 

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, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO a representação aportada nesta Procuradoria da República, que noticia possíveis irregularidades no uso de 
verbas federais para reforma e pintura predial de creche no Município de Teixeira PB;  

CONVERTO o presente procedimento em Inquérito Civil nº 1.24.003.000012/2014-21, a fim de apurar os fatos relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II – autue-se o procedimento em Inquérito Civil; 
III – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
IV – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
V – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias, bem 

como sua publicação no site da PRPB; 
VI – cumpra-se o despacho de ff.(itens “A” a “G”), devendo o Setor Jurídico certificar, em ambos os autos, o apensamento 

determinado no item “a” do despacho retro mencionado. 
VIII – após, façam os autos conclusos. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
##ÚNICO: | PB - 1617| 

PORTARIA Nº 41, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.000.002195/2012-87 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades na TOMADA DE PREÇOS 007/2011, deflagrada pelo Município de Boqueirão/PB, durante a 
gestão do então Prefeito Carlos José Castro Marques (2005-2008 e 2009-2012). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se a determinação consignada no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 1619| 

PORTARIA Nº 42, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.000.002201/2012-04 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades na TOMADA DE PREÇOS 007/2011, deflagrada pelo Município de Baraúna/PB, durante a 
gestão do Prefeito Alyson José Silva Azevedo (2009-2012 e 2013-Atual). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
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I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 
23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 

II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se a determinação consignada no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 1616| 

PORTARIA Nº 44, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.000.002096/2012-03 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades na TOMADA DE PREÇOS 001/2010, deflagrada pelo Município de Alagoa Grande/PB, durante 
a gestão do então Prefeito João Bosco Carneiro Júnior (2009-2012). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se a determinação consignada no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 1618| 

PORTARIA Nº 45, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.000.002097/2012-40 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades na CARTA-CONVITE 009/2010, na TOMADA DE PREÇOS 001/2010 e na TOMADA DE 
PREÇOS 004/2010, todas deflagradas pelo Município de Alagoa Nova/PB, durante a gestão do Prefeito Kleber Herculano de Moraes (2009-2012 e 
2013-atual). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se a determinação consignada no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 1590| 

PORTARIA Nº 50, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.001.000171/2013-64 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades envolvendo a participação das empresas CELTA CONSTRUÇÕES LTDA. e GEMA 
CONSTRUÇÕES LTDA. na licitação CARTA-CONVITE 003/2008, para execução de reforma e ampliação de escolas municipais, no Município de 
Picuí/PB, durante a gestão do Ex-Prefeito Rubens Germano Costa (2005-2008 e 2009-2012).  
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Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se as determinações consignadas no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 1597| 

PORTARIA Nº 51, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.001.000171/2013-64 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar o não uso do equipamento ILS instalado no Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande/PB. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006, enviando cópia desta 
Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 
23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se as determinações consignadas no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 1604| 

PORTARIA Nº 52, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimentonº1.24.001.000195/2012-32 em Inquérito Civil – 
IC, tendo por objeto apurar supostas irregularidades na TOMADA DE PREÇOS 001/2006, deflagrada pelo Município de Picuí/PB durante a gestão do 
então Prefeito Rubens Germano Costa (2005-2008 e 2009-2012).  

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se a determinação consignada no despacho de inspeção.  
 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
##ÚNICO: | PB - 4091| 

PORTARIA Nº 59, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref. Notícia de Fato n.º 1.24.000.000661/2013-71 
 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-
CSMPF, 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, em inquérito civil – IC, as Peças de Informação em epígrafe, 
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instaurada com o escopo de apurar a repercussão cível (improbidade administrativa) de eventuais irregularidades relacionadas ao Pregão 80/2011, 
realizado pela Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, que envolveu verbas repassadas pelo Ministério da Saúde e o Pregão 83/2011, 
realizado pela Universidade Federal da Paraíba. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 
I - Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução n.º 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução 

n.º 87/2006-CSMPF; 
II - Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 
III - Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil público, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 

Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  

##ÚNICO: | PR - 6634| 
PORTARIA N.º 155, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

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

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de impedimento 
da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5003393-
38.2011.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

Procurador-Chefe 
 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
 
##ÚNICO: | PR - 6588| 

PORTARIA Nº 148, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

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

Designar o Procurador da República João Vicente Beraldo Romão para oficiar nos feitos judiciais cíveis e criminais, de 
competência da Vara Federal de Francisco Beltrão, inclusive comparecendo às audiências designadas de interesse do MPF, no dia 10 de março de 
2014, sem prejuízo de suas atribuições na PR/PR. 

 
ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador-Chefe Substituto 
##ÚNICO: | PR - 6636| 

PORTARIA N.º 153, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de impedimento 
da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5003904-65.2013.404.7007, em trâmite na 2ª Vara Federal de Francisco Beltrão. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

Procurador-Chefe 
##ÚNICO: | PR - 6635| 

PORTARIA N.º 154, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de impedimento 
da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 
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Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5004851-22.2013.404.7007, em trâmite na 2ª Vara Federal de Francisco Beltrão. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

Procurador-Chefe 
##ÚNICO: | PR - 1906| 

PORTARIA Nº 7 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC 
nº 75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a 
conversão do presente Procedimento Investigatório Criminal de nº 1.25.003.003156/2013-11 em 

INQUÉRITO CIVIL 
para acompanhar pedido de benefício assistencial ao portador de deficiência física – LOAS a segurado do Instituto Nacional do 

Seguro Social. 
Proceda-se ao registro e autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, 

nos termos do art. 7º, da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil, 
mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 
LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER 

Procurador da República 
##ÚNICO: | PR - 450| 

PORTARIA Nº 14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito 
dos serviços de relevância pública aos direitos consagrados na Constituição Federal, dentre os quais aqueles relativos à saúde (art. 129, II e III, c/c art. 
197, ambos da Constituição Federal); 

Considerando que a defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa à garantia do seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e 
pelos prestadores de serviços de relevância pública. (art. 11 Lei Complementar 75/1993); 

Considerando 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 (arts. 6º e 196 da Constituição Federal); 

Considerando a notícia recebida por esta Procuradoria da República, informando suposta falta de cumprimento da jornada pelos 
médicos vinculados ao Programa Saúde da Família no município de Jacarezinho/PR; 

Considerando a necessidade de intervenção do Ministério Público Federal visando garantir aos cidadãos um atendimento adequado, 
eficiente e razoável; 

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, bem como para a proteção dos direitos constitucionais, dentre os quais a saúde, conforme reconhecido, expressamente, 
na Lei Orgânica do Ministério Público da União (art. 6º, VII, a e d, da LC nº 75/1993); 

Considerando que há diligências pendentes de realização e cumprimento para a formação do convencimento deste Órgão 
Ministerial; 

RESOLVE converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL para, sob sua presidência, apurar suposta falta de 
cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos vinculados ao Programa Saúde da Família, no município de Jacarezinho/PR. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – seja a mantida a numeração dos autos, autuando-se tão somente a portaria com as modificações necessárias; 
II – a publicação da presente portaria, com encaminhamento desta por sistema informatizado do Ministério Público Federal, bem 

como a comunicação da conversão à douta Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no âmbito do Ministério Público Federal; 
III – afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo de dez dias; 
 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 
##ÚNICO: | PR - 453| 

PORTARIA Nº 15, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

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

Considerando que é função institucional do Ministério Público a proteção do patrimônio público e social (art. 129, III, da 
Constituição Federal; art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 75/1993; art. 17 da Lei nº 8.429/1992);  

Considerando que a Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios deve obedecer, dentre outros, o princípio da moralidade, a teor do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando a notícia de possíveis irregularidades ocorridas na Administração Pública do município de Pinhalão/PR, referente ao 
Contrato Administrativo nº 002/2012 – Empreitada Global;  

Considerando a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 
do patrimônio público e social, assim como da probidade administrativa, conforme reconhecido, expressamente, na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (art. 6º, VII, b, e XIV, f da Lei Complementar nº 75/1993); 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RESOLVE converter o presente procedimento 1.25.013.000077/2013-39 em INQUÉRITO CIVIL para, sob sua presidência, apurar 
as possíveis irregularidades ocorridas na Administração Pública do município de Pinhalão/PR, na gestão 2009/2012.  

Para isso, DETERMINA-SE: 
  
I – seja a mantida a numeração dos autos, autuando-se tão somente a portaria com as modificações necessárias; 
II – a publicação da presente portaria, com encaminhamento desta por sistema informatizado do Ministério Público Federal, bem 

como a comunicação da conversão à douta 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
III – afixe-se no quadro de avisos desta PRM/Jacarezinho pelo prazo de 10 (dez) dias. 
 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 
##ÚNICO: | PR - 457| 

PORTARIA Nº 16, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

Considerando que é função institucional do Ministério Público a proteção dos interesses difusos e coletivos, cabendo, nesta seara, 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal (art. 129, III, da 
Constituição Federal; art. 5º, V, a, da Lei Complementar nº 75/1993);  

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal promover a defesa judicial dos interesses difusos relacionados aos 
portadores de deficiência física, conforme preconizam os artigos 129, III, da Constituição Federal, art. 3º, caput, da Lei n° 7.853/1989 e art. 5º, III, e da 
Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando a Lei Federal n° 7.853/1989, o Decreto Regulamentar nº 3.298/1999 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, os quais protegem e incluem as pessoas portadoras de deficiência no convívio social, 
com vistas aos direitos fundamentais, notadamente o da dignidade da pessoa humana;  

Considerando que a promoção das condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (deficiência ou com 
mobilidade reduzida), nos termos da Lei nº 10.098/2000 e seguintes, constitui direito fundamental e forma de implementação do direito à igualdade, 
constitucionalmente garantido a todos; 

Considerando que a Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios deve obedecer, dentre outros, os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, a teor do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando procedimento administrativo instaurado para apurar, adotar e implementar as medidas necessárias para assegurar a 
melhoria nas condições de acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais (deficiência física ou com mobilidade reduzida), bem como o 
cumprimento das normas de acessibilidade nas edificações administradas por entidades da administração pública federal, direta e indireta, em especial 
pelo IBGE, na subseção judiciária de Jacarezinho/PR; 

Considerando que as agências do IBGE de Ibaiti/PR, Jacarezinho/PR e Santo Antônio da Platina/PR informaram que ainda não 
estão adaptadas para a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais; 

Considerando a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (art. 6º, VII, d, da Lei Complementar nº 75/1993); 

RESOLVE converter o presente procedimento 1.25.013.000097/2013-18 em INQUÉRITO CIVIL para, sob sua presidência, apurar, 
adotar e implementar as medidas necessárias para assegurar a melhoria nas condições de acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais 
(deficiência física ou com mobilidade reduzida), bem como o cumprimento das normas de acessibilidade pelas agências do IBGE, na subseção 
judiciária de Jacarezinho/PR. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – seja a mantida a numeração dos autos, autuando-se tão somente a portaria com as modificações necessárias; 
II – a publicação da presente portaria, com encaminhamento desta por sistema informatizado do Ministério Público Federal, bem 

como a comunicação da conversão à douta Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no âmbito do Ministério Público Federal; 
III – afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos desta PRM/Jacarezinho-PR, pelo prazo de dez dias. 
Após, conclusos. 
 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 
##ÚNICO: | PR - 6664| 

PORTARIA Nº 88, DE 28 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 nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar n. 75/1993; 
c) considerando que o objeto dos autos de Notícia de Fato nº 1.16.000.001053/2013-55, insere-se no rol de atribuições do 

Ministério Público Federal; e 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determino a autuação da presente portaria e do expediente administrativo que o acompanha como inquérito civil. 
E, após os registros de praxe, determino a publicação e comunicação desta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

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

 
JOÃO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 

 

 
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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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | PE - 2885| 

PORTARIA Nº 9, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000163/2013-43 
 

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

CONSIDERANDO a existência nesta Procuradoria do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de Representação 
em face da Universidade Paulista Interativa (UNIP), polo Remanso/BA, consistente no atraso na atualização de notas no histórico escolar e expedição 
do diploma; 

CONSIDERANDO que, oficiada, a UNIP, por intermédio da Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – 
ASSUPERO, informou que não iria mais atuar no Município de Remanso/BA, haja vista rescisão contratual com antigo parceiro, tendo ressaltado que 
as pendências quanto aos quatro alunos vinculados a este polo estavam sendo sanadas; 

CONSIDERANDO informação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação de que a UNIP foi credenciada pela Portaria 
MEC nº 550, de 08/11/1988, e que se encontra em processo de recredenciamento (Processo nº 201110331), aguardando, tão-somente, parecer final, e, 
no que tange à oferta de cursos à distância pela Instituição, também fora protocolado o Processo de nº 200809956, com pedido de recredenciamento 
para tal modalidade; 

CONSIDERANDO que, em consulta ao sítio eletrônico do MEC, verificou-se que a UNIP consta no rol de Instituições cadastradas 
no Município de Remanso/BA, cujo registro indica a existência de cursos na modalidade de educação à distância; 

CONSIDERANDO, ainda, que em contato telefônico, a Representante esclareceu que todas as pendências existentes quanto à 
atualização de suas notas e histórico escolar foram resolvidas pela Universidade; 

CONSIDERANDO, todavia, a necessidade de obtenção de informações complementares junto à ASSUPERO e à Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação, notadamente acerca da regularidade, ou não, da prestação dos serviços educacionais; 

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 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante art. 6º 

da Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
3) a título de diligência inicial, sejam reiterados os Ofícios de nº 108/2014 e 109/2014, com as advertências pertinentes quanto ao 

possível descumprimento da requisição. 
Fica designada a servidora Marília Raposo Gueiros para secretaria o presente ICP, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 87, do 

CSMPF. 
 

BRUNO BARROS DE ASSUNÇÃO 
##ÚNICO: | PE - 2873| 

PORTARIA Nº 10, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.001.000196/2013-93 
 

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 com o objetivo de apurar 
denúncia apresentada por estudantes do curso de pedagogia em face do Instituto de Ensino Superior Livre do Vale do São Francisco (IELS-VALE), 
dando conta de estar ministrando aulas em curso superior sem vinculação a qualquer Universidade, impossibilitando, com isso, a validação do diploma, 
bem como possível ausência de autorização do Ministério da Educação – MEC para oferecer cursos nessa modalidade; 

CONSIDERANDO que, em diligência in loco, constatou-se que a aludida Instituição de Ensino funciona na sede do Colégio 
Sorriso, localizado na Cohab Massangano, em Petrolina, e, segundo informação, o curso de Graduação em Pedagogia é ministrado aos sábados; 

CONSIDERANDO por ouro lado, que, quando oficiado, o IESL-VALE informou que não oferece cursos de Graduação ou Pós-
Graduação, mas curso de aperfeiçoamento em Pedagogia através do Programa de Aperfeiçoamento de Estudos, bem como que possui convênio com a 
Faculdade do Meio Norte – FAEME, sediada no Maranhão; 

CONSIDERANDO ainda, que não houve resposta aos expedientes requisitórios encaminhados à Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior, cujas respostas são imprescindíveis ao deslinde do caso ora investigado; 

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 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante art. 6º 

da Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 
3) a título de diligência inicial, determino que a Secretaria do gabinete realize contato telefônico com a Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior, a fim de obter resposta aos Ofícios encaminhados, certificando o resultado da diligência nos autos.  
Fica designada a servidora Marília Raposo Gueiros para secretaria o presente ICP, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 87, do 

CSMPF. 
 

BRUNO BARROS DE ASSUNÇÃO 
 
 

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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##ÚNICO: | PE - 2890| 

PORTARIA Nº 11, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato n. 1.26.001.000034/2014-36 
 

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 que tramita, nesta Procuradoria, a Notícia de Fato em epígrafe, autuada a partir de Representação formulada em 
face do Prefeito de Sento Sé/BA, EDNALDO DOS SANTOS BARROS, por meio da qual são apontadas diversas irregularidades referentes ao uso de 
recursos públicos federais repassados ao Município em razão de convênios firmados com o Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que, no intuito de elucidar os fatos narrados na sobredita Representação, requisitou-se, inicialmente, 
informações adicionais à Junta Comercial da Bahia, à FUNASA, ao Ministério da Saúde e ao Município de Sento Sé/BA, cujos expedientes 
requisitórios ainda não foram respondidos; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de aguardar tais informações, a fim de analisar as novas diligência a serem adotadas, 
bem como o transcurso do prazo de tramitação da presente Notícia de Fato; 

 DETERMINA: 
1) a conversão da Notícia de Fato 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; 
3) a título de diligência inicial, retornem os autos à Subcoordenadoria Jurídica desta PRM, a fim de aguardar o encaminhamento de 

resposta aos Ofício nº 137/2014, 138/2014, 139/2014 e 143/2014. Em caso de transcurso do prazo sem resposta, venham os autos conclusos. 
Fica designada a servidora Marília Raposo Gueiros para secretaria o presente ICP, na forma do art. 5º, V, da Resolução n. 87, do 

CSMPF. 
 

BRUNO BARROS DE ASSUNÇÃO 
##ÚNICO: | PE - 771| 

PORTARIA Nº 25, DE 14 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 elencado nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando o disposto nos arts. 6º, 7º e 38, I, todos da Lei Complementar nº 75/93;  
c) considerando os preceitos da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, com as alterações introduzidas pela Resolução nº 106, de 

6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior 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 que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte a presente Notícia de Fato de n° 1.26.002.000118/2013-89 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): 
Apurar a omissão na prestação de contas da aplicação dos recursos federais repassados pelo FNDE, no ano de 2011, ao Município 

de Camocim de São Félix e à conta do PDDE. 
REPRESENTANTE: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix/PE. 
REPRESENTADO: José Geovane Bezerra 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

 
BRUNO GALVÃO PAIVA 

##ÚNICO: | PE - 761| 
DESPACHO Nº 940, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.26.000.001827/2011-30. 
 

Despacho 
Vistos em inspeção. 
Ciente da não homologação da promoção de arquivamento, assumo a condução do feito. 
É necessário instruir os autos com cópia dos documentos que subsidiaram a denúncia oferecida nos autos 431-32.2010.4.05.8302 

em face de Saulo de Tarso Muniz dos Santos e Adilson Cardoso de Oliveira (auditores fiscais).  
Portanto, solicite-se vista dos processos nº 431-32.2010.4.05.8302 e nº 1541-32.2011.4.05.8302 em epígrafe, bem como dos autos 

conexos em que foram determinadas as interceptações telefônicas, busca e apreensão e sequestro de bens. 
Providencie também a juntada dos documentos administrativos PRPE 00006005/2014, PRPE 00005995/2014 e das mídias que os 

acompanham onde estão encartadas cópia do processo 19615.000098/2013-28. 
 

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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Em razão do caráter sensível das informações que serão trazidas aos autos, confira-se caráter sigiloso, devendo o Setor Jurídico 
adotar as providências necessárias junto ao UNICO. 

Desde já, restrinjo o acesso do presente procedimento apenas aos servidores Juliana Rodrigues e Eduardo de Almeida. 
Verifico que o prazo de conclusão do presente procedimento está para se vencer no dia 06 de março de 2014. destarte, tendo em 

vista a necessidade de instruir os autos e diante do tempo que em 20 dias, dada a sobrecarga de trabalho e quantidade de autos sob a responsabilidade 
do subscritor, providencie, após a juntada das provas existentes nos processos acima, a remessa dos autos ao Setor Jurídico a fim de providenciar a 
prorrogação do prazo de conclusão do presente procedimento. 

Cumpra-se. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | PI - 2526| 
PORTARIA Nº 12, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

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

constitucionais e legais; 
CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição 
Federal, art. 129, incisos II e III);  

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001339/2013-57 instaurado nesta Procuradoria acerca a partir do 
ofício CGE nº 636/2013 acerca do repasse ao Hospital Rocha Furtado, localizado no município de União, no valor de R$ 224.537,80, Recursos do 
SUS, objetivando a reforma do hospital; 

CONSIDERANDO a insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas elencadas no artigo 4º, 
da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

RESOLVE  
CONVERTER, através da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o 

Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001339/2013-57 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade; 
DETERMINAR a comunicação à 5ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 

87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil. 
Autue-se, registre-se e publique-se. 
 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | RJ - 14568| 
PORTARIA Nº 190 DE 6 DE MARÇO DE 2014 

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

atribuições legais, 
considerando que o Procurador da República EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA, lotado na PRM/Campos dos Goytacazes, 

encontra-se de licença médica a partir do dia 03/03/2014 (15 dias), 
RESOLVE: consignar a exclusão da distribuição de todos os feitos e audiências vinculados ao Procurador da República 

EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA no período de 03 a 17/03/2014. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 14569| 
PORTARIA Nº 191 DE 6 DE MARÇO DE 2014 

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

atribuições legais, 
considerando que o Procurador da República CLÁUDIO MÁRCIO DE CARVALHO CHEQUER, lotado na PRM/Itaperuna, 

encontra-se de licença médica, no período de 10/03 a 08/04/2014 (30 dias); 
considerando a indeclinável necessidade de continuidade na atuação institucional do Parquet Federal em primeira instância, na área 

de Jurisdição da Vara Federal do Município de Itaperuna e o disposto nas Portarias em vigor, 
RESOLVE: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Art. 1º. Designar o Procurador da República VINÍCIUS PANETTO DO NASCIMENTO para ter exercício na PRM/Itaperuna no 
período de 12 a 14/03/2014. 

Parágrafo único. No período em que o referido Procurador da República estiver em exercício na PRM/Itaperuna terá seus feitos 
distribuídos em conformidade com as portarias em vigor nas respectivas áreas de atuação e de lotação. 

Art. 2º. Ficará a cargo do Procurador designado, providenciar a sua substituição nas audiências referentes à Vara onde oficia que 
coincidirem com o seu período de atuação na PRM/Itaperuna, conforme disposto nas portarias que regulam a itinerância nas PRM’s 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 - 14570| 
PORTARIA Nº 192, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

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

atribuições legais, 
  
considerando que o Procurador da República CLÁUDIO MÁRCIO DE CARVALHO CHEQUER, lotado na PRM/Itaperuna, 

encontrar-se-á de licença, a partir do dia 10/03/2014 (30 dias), para acompanhar pessoa da família, 
RESOLVE: excluir o Procurador da República CLÁUDIO MÁRCIO DE CARVALHO CHEQUER da distribuição de todos os 

feitos e audiências que lhe são vinculados no período de 10/03 a 08/04/2014. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 14572| 
PORTARIA Nº 194 DE 7 DE MARÇO DE 2014 

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

atribuições legais, 
  
considerando que o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA solicitou o cancelamento de suas férias agendadas 

para o período de 17 a 28 de março de 2014(Portaria PR/RJ/Nº 170/2014 – publicada no DMPF-e Nº 40 - Extrajudicial de 27/02/2014, Página 72), por 
necessidade de serviço, 

RESOLVE: revogar a Portaria PR/RJ/Nº 170/2014 para incluir o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA na 
distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados no período de 17 a 28 de março de 2014. 

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

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

##ÚNICO: | RJ - 897| 
PORTARIA Nº 6, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993, e CONSIDERANDO o 
disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000106/2013-10, visando apurar irregularidades na 
execução do Programa de Apoio ao Transporte Escolar -PNATE pela Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna, no exercício de 2012, podendo 
restar caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa;  

CONSIDERANDO ser o Ministério Público fiscal constitucional por excelência, que torna possível o controle pelo Estado-Juiz das 
condutas administrativas susceptíveis de lesionar o erário ou que atentem contra os princípios constitucionais da Administração; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
conforme teor da Promoção acostada nas fls. 41-verso, DETERMINA: 

1. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000106/2013-10 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "APURAR 
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPERUNA, OCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2012".  

2. Comunique-se à 5ª CCR. 
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96); 
 

CLÁUDIO CHEQUER 
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: | RJ - 14606| 

PORTARIA Nº 112, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício regular de suas atribuições 
funcionais, que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO: 
a) que o Ministério Público Federal é Instituição destinada à “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, tendo, entre suas funções constitucionais, as de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” e de “promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (Constituição da 
República, artigos 127 e 129, incisos II e III); 

b) que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da CF, e arts. 2º, caput, 5º, V, b, e 6º, 
XIV, a, da Lei Complementar nº 75/93), e proteger o patrimônio público e social e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF, e arts. 5º, 
III, b, e 6º, VII, b e d, da Lei Complementar nº 75/93); 

c) os termos da Portaria PR-RJ nº 727/2012, a qual dispõe sobre as atribuições dos Ofícios da Área da Tutela Coletiva da 
Procuradoria da República no Rio de Janeiro; 

d) os termos da Portaria PR-RJ nº 1177, de 28 de novembro de 2012, que instituiu, no âmbito da Procuradoria da República no 
Estado do Rio de Janeiro, o GT COPA DO MUNDO FIFA 2014 e OLIMPÍADAS RIO 2016 com “o objetivo de articular atuação coordenada dos 
procuradores da República lotados nos diversos ofícios da área da tutela coletiva da PR/RJ nos procedimentos preparatórios, inquéritos civis e ações 
judiciais coletivas”; 

e) que o Conselho Superior do Ministério Público Federal editou em 06 de abril de 2010 a Resolução nº 106, unificando, no âmbito 
do MPF, as normas disciplinadoras do Inquérito Civil Público antes divididas entre a Resolução nº 87/2006, do próprio CSMPF, e a Resolução nº 
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

f) o teor do expediente nº 1.30.001.000718/2014-13, por meio do qual se encaminha relatório do processo 58701002928201334 da 
Coordenação Geral de Auditoria das Áreas de Turismo e Esporte da Controladoria Geral da União, referente à análise da prestação de contas anual 
apresentada pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, em que se noticia irregularidade do Convênio nº 751712/2010, celebrado entre o 
Comitê Olímpico Brasileiro e a União com o objetivo de custear as diárias e passagens áreas para atletas e oficiais da Equipe Brasileira de Vela; 

DETERMINO: 
i) Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP), com o objetivo apurar a regularidade do Convênio nº 751712 de 2010, 

celebrado entre o Comitê Olímpico Brasileiro e a União com o objetivo de custear as diárias e passagens áreas para atletas e oficiais da Equipe 
Brasileira de Vela;  

ii) Oficie-se o Ministério do Esporte, requisitando cópia integral do procedimento administrativo que deu origem ao Convênio 
751712, celebrado com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e de cópia integral do procedimento administrativo da correspondente prestação de 
contas; 

iii) Adote-se a seguinte ementa (resumo): 
“CONVÊNIO – COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO – COB – MINISTÉRIO DO ESPORTE – CONVÊNIO 751712 – 

PASSAGENS E DIÁRIAS – EQUIPE BRASILEIRA DE VELA”; 
v) Autue-se e publique-se esta Portaria; 
vi) Remeta-se esta Portaria à Colenda 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para publicação; 
vii) Após, acautele-se na DITC, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até a vinda da resposta requisitada. 
 

MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES 
##ÚNICO: | RJ - 14617| 

PORTARIA Nº 113, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício regular de suas atribuições 
funcionais, que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO: 
a) que o Ministério Público Federal é Instituição destinada à “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, tendo, entre suas funções constitucionais, as de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” e de “promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (Constituição da 
República, artigos 127 e 129, incisos II e III); 

b) que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da CF, e arts. 2º, caput, 5º, V, b, e 6º, 
XIV, a, da Lei Complementar nº 75/93), e proteger o patrimônio público e social e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF, e arts. 5º, 
III, b, e 6º, VII, b e d, da Lei Complementar nº 75/93); 

c) os termos da Portaria PR-RJ nº 727/2012, a qual dispõe sobre as atribuições dos Ofícios da Área da Tutela Coletiva da 
Procuradoria da República no Rio de Janeiro; 

d) que o Conselho Superior do Ministério Público Federal editou em 06 de abril de 2010 a Resolução nº 106, unificando, no âmbito 
do MPF, as normas disciplinadoras do Inquérito Civil Público antes divididas entre a Resolução nº 87/2006, do próprio CSMPF, e a Resolução nº 
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) o teor das peças de informação nº 1.30.001.000379/2014-67, por meio das quais Marcelo Costa dá notícia de irregularidades no 
processo seletivo para o desempenho da função de Oficial Técnico Temporário do Exército no Rio de Janeiro no ano de 2013; 

DETERMINO: 

 
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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i) Instaure-se INQUÉRITO CIVIL (IC), com o objetivo de apurar suposta a aplicação de prova escrita não prevista no Edital do 
Concurso, bem como suposto favorecimento de militares que obtiveram a mesma nota na avaliação realizada;  

ii) Encaminhe-se, via mensagem eletrônica, que o representante esclareça: 1) em qual especialidade do processo seletivo destinado 
à contratação de Oficiais Temporários do Exército no Rio de Janeiro no ano de 2013 ocorreram as irregularidades noticiadas em sua representação; 2) o 
que o senhor entende por local “não apropriado” para realização de prova; 

iii) Sem prejuízo, oficie-se o Comando da 1ª Região Militar do Exército no Rio de Janeiro, requisitando encaminhe cópia dos 
editais referentes ao processo seletivo para a contratação de Oficiais Temporários do Exército no Rio de Janeiro no ano de 2013, bem como se 
manifeste sobre o teor da representação. Prazo: 20 (vinte) dias; 

iv) Adote-se a seguinte ementa (resumo): 
“OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO NO RIO DE JANEIRO – SUPOSTA APLICAÇÃO DE PROVA NÃO 

PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO NO ANO DE 2013 – SUPOSTO FAVORECIMENTO DE MILITARES – IDÊNTICAS NOTAS”; 
v) Autue-se e publique-se esta Portaria; 
vi) Remeta-se esta Portaria à Colenda 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para publicação; 
vii) Após, acautelem-se os autos na DITC por 40 (quarenta) dias, ou até a vinda da resposta requisitada. 
 

MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES 
##ÚNICO: | RJ - 14758| 

PORTARIA Nº 114, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 
art. 129, inciso III, da Constituição de 1988; pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, adotando as regras contidas no art. 2º da Resolução 
CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 e, ainda,  

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”, nos termos 
do art. 225, da Constituição da República; 

Considerando que é atribuição institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República do Brasil, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem 
como promover o inquérito civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e 
coletivos, nos termos dos incisos II e III do art. 129, da Constituição da República; 

Considerando que a revitalização do Sistema Lagunar de Jacarepaguá é importante para os moradores da região e de toda cidade do 
Rio de Janeiro bem como faz parte do Caderno de Encargos das Olimpíadas Rio 2016; 

Considerando a necessidade do Ministério Público Federal acompanhar o andamento do “Projeto Conceitual de Desassoreamento 
do Sistema Lagunar de Jacarepaguá”; 

Resolve o Ministério Público Federal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República 
e pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, CONVERTER o procedimento administrativo nº 1.30.001.004295/2012-31, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
de modo que desde já deverão ser tomadas as seguintes providências e diligências investigatórias iniciais: 

I. Autuação do feito pela DTC (Divisão de Tutela Coletiva) em ICP (Inquérito Civil Público), na forma do art. 4º, § 3º, da 
Resolução CSMPF 87, de 6 de agosto de 2006, na redação da Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010 (“O procedimento administrativo deverá 
ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão”); 

II. Envio de ofício ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), para que seja informado 
o Ministério Público Federal sobre o andamento do Projeto Conceitual de Desassoreamento do Sistema Lagunar de Jacarepaguá; 

III. Acautelamento do feito na DITC (Divisão de Tutela Coletiva) pelo prazo máximo de 60 dias, ou até o cumprimento das 
diligências já determinadas. 

 
MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | RJ - 14781| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.006794/2013-43 
 

Vistos etc... 
Na forma do art. 4º, § 1º da Resolução CSMPF nº 87/06, prorrogo o prazo de conclusão do presente procedimento por mais 90 dias. 
Após, acautele-se por 60 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 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | RN - 5503| 

PORTARIA Nº 33, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 70, de 21 de fevereiro de 2011, RESOLVE: 

 
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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Art. 1º - Designar o Procurador da República VICTOR MANOEL MARIZ MAIA para, em substituição no 3º Ofício, atuar, no 
período de 17 a 21/03/2014, junto às Varas da Justiça Federal de Natal/RN, sem prejuízo de sua atuação perante a Justiça Federal em Mossoró.  

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
  
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

FÁBIO NESI VENZON 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | RS - 1174| 

PORTARIA Nº 8, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Determina a conversão do Procedimento Administrativo nº 
1.29.009.001403/2013-45 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 

 
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, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução 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 Preparatório nº 1.29.009.001403/2013-45 em INQUÉRITO CIVIL com o fim de verificar possíveis 

irregularidades na execução de obras de cabeamento ótico atualmente realizadas no município de Santana do Livramento/RS. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

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

CÍCERO AUGUSTO PUJOL CORRÊA 
##ÚNICO: | RS - 1187| 

PORTARIA N.º 12, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 
República no Município de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 129, caput, e inciso III, da Constituição Federal), legais 
(artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º, inciso VII; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e seguintes da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e artigo 1.º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007); e  

CONSIDERANDO que se encontra em curso na Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS o Procedimento 
Preparatório n.º 1.29.005.000147/2013-17, cujo objeto é apurar suposta desídia praticada pelo Exército Brasileiro nos atendimentos às solicitações da 
AGU, visando a instrução de processos judiciais; e, 

CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a 
adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), 
sendo necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos; 

RESOLVE, em face do disposto no artigo 4.º, § 4.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007, converter o referido procedimento em inquérito civil, razão pela qual deverá a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, 
registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil: “Apurar suposta desídia praticada pelo Exército Brasileiro nos atendimentos às solicitações 
da AGU, visando a instrução de processos judiciais”;  

2. comunicar à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do procedimento em 
inquérito civil, para fins de sua publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 
87/2006 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e, 

Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações.  
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
##ÚNICO: | RS - 1190| 

PORTARIA N.º 13, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 
República no Município de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 129, caput, e inciso III, da Constituição Federal), legais 
(artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º, inciso VII; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e seguintes da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e artigo 1.º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007); e  

CONSIDERANDO que se encontra em curso na Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS o Procedimento 
Preparatório n.º 1.29.005.000089/2013-13, cujo objeto é apurar, dentre outras irregularidades, suposta apropriação indevida de recursos específicos de 
convênios pela Fundação Simon Bolívar para a movimentação de sua conta custeio; e, 

CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a 
adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), 
sendo necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RESOLVE, em face do disposto no artigo 4.º, § 4.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007, converter o referido procedimento em inquérito civil, razão pela qual deverá a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, 
registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil: “Apurar, dentre outras irregularidades, suposta apropriação indevida de recursos 
específicos de convênios pela Fundação Simon Bolívar para a movimentação de sua conta custeio”;  

2. comunicar à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do procedimento em 
inquérito civil, para fins de sua publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 
87/2006 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e, 

Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações. 
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
##ÚNICO: | RS - 1193| 

PORTARIA N.º 14, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 
República no Município de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 129, caput, e inciso III, da Constituição Federal), legais 
(artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º, inciso VII; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e seguintes da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e artigo 1.º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007); e  

CONSIDERANDO que se encontra em curso na Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS o Procedimento 
Preparatório n.º 1.29.005.000159/2013-33, cujo objeto é apurar suposto uso indevido de verbas federais, destinadas à UFPel, na realização do ENED; e, 

CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a 
adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), 
sendo necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos; 

RESOLVE, em face do disposto no artigo 4.º, § 4.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007, converter o referido procedimento em inquérito civil, razão pela qual deverá a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, 
registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil: “Apurar suposto uso indevido de verbas federais, destinadas à UFPel, na realização do 
ENED”;  

2. comunicar à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do procedimento em 
inquérito civil, para fins de sua publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 
87/2006 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e, 

Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações.  
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
##ÚNICO: | RS - 1200| 

PORTARIA N.º 15, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 
República no Município de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 129, caput, e inciso III, da Constituição Federal), legais 
(artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º, inciso VII; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e seguintes da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e artigo 1.º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007); e  

CONSIDERANDO que se encontra em curso na Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS o Procedimento 
Preparatório n.º 1.29.005.000162/2013-57, cujo objeto é apurar suposto fornecimento indevido, para terceiros, de informações sigilosas, por servidores 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da Agência da Previdência Social em Pelotas; e, 

CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a 
adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), 
sendo necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos; 

RESOLVE, em face do disposto no artigo 4.º, § 4.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007, converter o referido procedimento em inquérito civil, razão pela qual deverá a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, 
registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil: “Apurar suposto fornecimento indevido, para terceiros, de informações sigilosas, por 
servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da Agência da Previdência Social em Pelotas”;  

2. comunicar à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do procedimento em 
inquérito civil, para fins de sua publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 
87/2006 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e, 

Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações.  
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
##ÚNICO: | RS - 1204| 

PORTARIA N.º 16, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 
República no Município de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 129, caput, e inciso III, da Constituição Federal), legais 
(artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º, inciso VII; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e seguintes da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e artigo 1.º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007); e  

CONSIDERANDO que se encontra em curso na Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS o Procedimento 
Preparatório n.º 1.29.005.000176/2013-71, cujo objeto é apurar supostas irregularidades na implantação do Sistema AGHOS; 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 que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a 
adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), 
sendo necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos; 

RESOLVE, em face do disposto no artigo 4.º, § 4.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007, converter o referido procedimento em inquérito civil, razão pela qual deverá a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, 
registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil: “Apurar supostas irregularidades na implantação do Sistema AGHOS”;  

2. comunicar à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do procedimento em 
inquérito civil, para fins de sua publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 
87/2006 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e, 

Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações.  
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RS - 1208| 
PORTARIA N.º 17, DE 5 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na Procuradoria da 

República no Município de Pelotas/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 129, caput, e inciso III, da Constituição Federal), legais 
(artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º, inciso VII; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e seguintes da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e artigo 1.º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007); e  

CONSIDERANDO que se encontra em curso na Procuradoria da República no Município de Pelotas/RS o Procedimento 
Preparatório n.º 1.29.005.000087/2013-24, cujo objeto é apurar suposta contratação irregular de serviço de vigilância pela UFPel; e, 

CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a 
adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (propositura de ação civil pública, expedição de recomendação etc.), 
sendo necessária a realização de novas diligências, como a requisição de informações e/ou documentos; 

RESOLVE, em face do disposto no artigo 4.º, § 4.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006 e no artigo 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007, converter o referido procedimento em inquérito civil, razão pela qual deverá a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, 
registrar, na capa dos autos, como objeto do inquérito civil: “Apurar suposta contratação irregular de serviço de vigilância pela UFPel”;  

2. comunicar à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da conversão do procedimento em 
inquérito civil, para fins de sua publicação no Diário Oficial da União, conforme determinado no artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 
87/2006 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007; e, 

Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações. 
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
Procurador da República 

 
##ÚNICO: | RS - 1556| 

PORTARIA Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000056/2014-84. Interessados: CSE Comercial 
Serrana de Eletrificação Ltda; Município de Flores da Cunha. Assunto: 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL – apurar a regularidade da Concorrência 
Pública nº 003/2013, celebrada entre Município de Flores da Cunha e CSE 
Comercial Serrana de Eletrificação Ltda visando a construção da primeira etapa 
da Casa de Cultura 
 

FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar 
nº 75/93, e 

Considerando representação apresentada por Juares Pistore, noticiando possíveis irregularidades na construção da primeira etapa da 
Casa de Cultura do Município de Flores da Cunha, obra realizada com verba federal vinculada a Concorrência Pública nº 003/2013 celebrada entre o 
referido Município e CSE Comercial Serrana de Eletrificação Ltda; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao 
Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal coleta de 

elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar ao Prefeito Municipal de Flores da Cunha para que se manifeste acerca dos fatos narrados (encaminhar cópia da 

representação), fazendo colacionar documentos que subsidiem o teor de sua resposta. Outrossim, para que encaminhe cópia integral do processo 
licitatório referente a construção da primeira etapa da Casa de Cultura; 

 
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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- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

##ÚNICO: | RS - 1560| 
PORTARIA Nº 22, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.29.002.000058/2014-73. Interessados: Faculdade Anglo-
Americano de Caxias do Sul (FAACS), Sociedade de Ensino Superior e 
Assessoria Técnica (SESAT), Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto 
Uruguai (IDEAU) Assunto: DIREITOS DO CIDADÃO –Apurar a 
irregularidade da oferta de cursos de graduação e pós-graduação pela Faculdade 
Anglo-Americano de Caxias do Sul (FAACS) 
 

FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar 
nº 75/93, e 

Considerando informações e documentos encaminhados pela Procuradoria da República no Município de Passo Fundo, noticiando 
possível confusão institucional operada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai (IDEAU) entre este e a Sociedade de Ensino 
Superior e Assessoria Técnica (SESAT), ao fazer aquele Instituto a seleção de candidatos por meio de concurso vestibular único e dipor informações 
em seu portal eletrônico (http://www.ideau.com.br) acerca do perfil da instituição, corpo docente, organização administrativa, infra-estrutura física e 
instalações acadêmicas de faculdades, inclusive de Campus sediado em caxias do Sul, onde a IES que está credenciada junto ao MEC é a Faculdade 
Anglo-Americano, cujo nome não é mencionado e permanece oculto; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “a” e “d”, e o art. 7º, I, da Lei Complementar nº 
75/93, compete ao Ministério Público Federal a proteção dos direitos constitucionais, bem como de “outros interesses individuais, indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal coleta de 

elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar ao Diretor Geral da Faculdade Anglo-Americano de Caxias do Sul (FAACS), para que se manifeste acerca dos fatos 

narrados, fazendo colacionar documentos que subsidiem o teor de sua resposta (encaminhe-se cópia integral dos autos); 
- Oficiar ao Diretor Geral da Sesat Sociedade de Ensino Superior e Assessoria Técnica de Caxias do Sul, para que se manifeste 

acerca dos fatos narrados, fazendo colacionar documentos que subsidiem o teor de sua resposta (encaminhe-se cópia integral dos autos); 
- Comunicar à PFDC a instauração deste Inquérito Civil, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 
Após cumpridas as determinações, e recebidas as informações pertinentes, venha o procedimento concluso para deliberação. 
 

FABIANO DE MORAES 
 
##ÚNICO: | RS - 1562| 

PORTARIA Nº 25, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000075/2014-19. Interessados: Geni Beber Galiotto, 
Daniel Pinheiro de Oliveira, União. Assunto: PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
SOCIAL – Apurar a prática de transporte rodoviário com excesso de carga. 
 

FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar 
nº 75/93, e 

Considerando os documentos relativos à autuação de Daniel Pinheiro de Oliveira, que dirigia veículo de propriedade de Geni Beber 
Galiotto transportando carregamento de frutas em quantidade excedente à permitida; 

Considerando que eventos idênticos vêm sendo flagrados constantemente em trabalhos fiscalizatórios da Polícia Rodoviária 
Federal, indicando que a prática, muito mais que uma infração administrativa, revela-se como uma alternativa das empresas no sentido de baratear os 
custos de transporte; 

Considerando que, além de causar severos riscos ao tráfego rodoviário, a prática aponta-se altamente deletéria às rodovias, visto 
que o trânsito de caminhões com carga excedente prejudica a conservação das vias; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao 
Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 

Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal coleta de 

elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
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- Oficiar à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, para que remeta relação de autuações por trânsito com excesso de carga 
em nome de Geni Beber Galiotto e Daniel Pinheiro de Oliveira; 

- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | RO - 1227| 
PORTARIA Nº 7, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 
75/93; 

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

CONSIDERANDO, também, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pela correta aplicação de 
verbas públicas federais, promovendo, se necessário for, o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social e da 
moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que Fredimar Antonelo, representante da Coligação Trabalho e Progresso, fez denúncia junto ao Ministério 
Público Estadual de Rolim de Moura/RO, noticiando crime eleitoral na consecução do projeto de construção de módulos sanitários, por parte de 
servidores da Prefeitura de Castanheiras/RO; 

CONSIDERANDO que referido empreendimento foi construído com recursos oriundos da FUNASA (Ministério da Saúde – 
Fundação Nacional de Saúde), em razão do Termo de Compromisso TC/PAC 0606/2011/FUNASA/MS;  

CONSIDERANDO que além dos ilícitos eleitorais, a conduta dos servidores da Prefeitura de Castanheiras/RO pode caracterizar, 
também, possíveis atos de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República, a partir do Procedimento nº 2012001010027358, encaminhado pela 
Promotoria de Justiça de Rolim de Moura, instaurou a Notícia de Fato – NF n. 1.31.001.000034/2014-76, para apurar irregularidades na aplicação de 
recursos federais destinados à construção de módulos sanitários em Castanheiras/RO; 

RESOLVE:INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, cujo objeto será o seguinte “apurar possíveis irregularidades na 
consecução do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 0606/2011/FUNASA/MS, firmado com o Município de Castanheiras/RO”. 

NOMEAR o Servidor Ari Guilherme Ferreira de Almeida, Técnico Administrativo, matrícula 21.797-2, para funcionar como 
Secretário; 

DETERMINAR, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
1. Registre-se e autue-se a presente, juntamente com a Notícia de Fato nº 1.31.001.000034/2014-76; 
2. Comunique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, cópia da presente e solicitando a publicação desta portaria, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n. 
87/06; 

3. Publique-se na Base de Dados da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
4. Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais 

ofícios expedidos neste feito, atendendo assim à determinação trazida o § 9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/06, com a redação da Res. CSMPF 
106/10; 

5. Oficie-se à FUNASA, com cópia de fls. 73/78 e 91/96, solicitando seja informado: a) situação da prestação de contas do Termo 
de Compromisso TC/PAC 0606/2011/FUNASA/MS; b) quais as normas que orientam a seleção dos beneficiários/destinatários dos módulos sanitários 
construídos em cumprimento ao objeto do aludido Termo de Compromisso.  

6. Voltem-me conclusos. 
 

JOSÉ RUBENS PLATES 
##ÚNICO: | RO - 1229| 

PORTARIA Nº 21, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VII e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, diante da cópia 1.31.000.001523/2013-74 
autuada nesta PRM sob o nº 1.31.001.000033/2014-21, onde constam informações sobre supostas manobras realizadas por transportadoras atuantes no 
Estado, que não estariam prestando declarações devidas sobre o peso dos produtos transportados. 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por fim apurar escassez de balanças na BR 364, fato do qual 
estariam se aproveitando algumas transportadoras atuantes no Estado que, visando à redução custos com frete, não prestam a declaração devida do peso 
na nota fiscal da carga transportada; 

DESIGNAR o servidor Pablo Kreitlow Vieira, Técnico Administrativo, matrícula 21846-4, para funcionar como Secretário 
encarregado de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do 2º Ofício, desta PRM; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as dispostas a seguir. 
1. Expeça-se ofício ao DNIT e à PRF solicitando que informe o número de balanças disponíveis para a promoção de fiscalização do 

transporte com excesso de peso nas rodovias federais, na BR 364 – trecho da cidade de Ouro Preto a Cacoal, bem como na BR 429. No tema, deverá 
ser apresentado relatório circunstanciado acerca do efetivo funcionamento das eventuais balanças existentes, bem como manifestação fundamentada 
acerca da suficiência ou não destes. Por fim, informar se foi firmado convênio ou parceria entre o DNIT e PRF para garantir a eficiência da fiscalização 
na região. Requisite-se, também, ao DNIT, relação das ocorrências de excesso de peso na região de 2012 até hoje. 
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2. Solicite-se à Justiça Federal a relação das ações judiciais indenizatórias ajuizadas em desfavor do DNIT, que tenham por 
fundamento a ocorrência de acidente em razão das más condições da pista. 

3. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF a instauração do presente ICP, nos termos do artigo 6º da 
Resolução CSMPF nº 087/2006. 

4. Efetuem-se os registros necessários no Sistema Único, incluindo, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, inciso II, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006, que os interessados serão posteriormente nominados. 

 
CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | SC - 989| 
PORTARIA Nº 1, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público a defesa do meio ambiente (art. 129, III, CF); 
b) considerando que a presente notícia de fato foi instaurada a partir do Inquérito Civil nº 06.2009.004978-6, remetido à PRM 

Itajaí/SC pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Piçarras/SC, em declínio de atribuição; 
c) considerando que se trata de ocupação irregular de área de preservação permanente por sociedades empresárias que manipulam e 

beneficiam pescados, conhecidas como salgas, no município de Penha;  
d) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte a notícia de fato sob o nº 1.33.008.000370/2013-01 em Inquérito Civil, para investigar o fato narrado.  
Autue-se a presente portaria e as peças que a acompanham como inquérito civil. 
Após, por ofício, solicite-se nova vistoria ao município de Penha, bem como um levantamento acerca da regularidade dos 

empreendimentos, conforme consta do item 5 do despacho de fl. 204v. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
Outrossim, em conformidade com o contido no Ofício-Circular nº 29/2013, de 9 de setembro de 2013, a cientificação à 4ª CCR 

ocorrerá com o cadastro da mencionada providência no sistema Único, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II da Resolução CNMP nº 
23/2007. 

 
PEDRO PAULO REINALDIN 

##ÚNICO: | SC - 990| 
PORTARIA Nº 2, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público a defesa do meio ambiente (art. 129, III, CF); 
b) considerando que o presente procedimento preparatório foi instaurado para apurar possível desmatamento na encosta da Igreja 

Santa Terezinha e Hotel Marambaia, no bairro de Cabeçudas, Itajaí, supostamente iniciado por processo de erosão;  
c) considerando que o prazo do procedimento preparatório se esgotou;  
d) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob nº 1.33.008.000117/2013-40 em Inquérito Civil, para investigar o desmatamento 

mencionado.  
Autue-se a presente portaria e as peças que a acompanham como inquérito civil. 
Após, encaminhem-se os autos à assessoria pericial a fim de que promova vistoria “in loco”. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
Outrossim, em conformidade com o contido no Ofício-Circular nº 29/2013, de 9 de setembro de 2013, a cientificação à 4ª CCR 

ocorrerá com o cadastro da mencionada providência no sistema Único, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II da Resolução CNMP nº 
23/2007. 

 
PEDRO PAULO REINALDIN 

##ÚNICO: | SC - 991| 
PORTARIA Nº 3, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, e: 
a) considerando que compete ao Ministério Público zelar pela defesa do patrimônio público (art. 129, III, CF); 
b) considerando que as verbas do Programa Projovem são oriundas do Ministério do Trabalho e Emprego; 
c) considerando o acórdão nº 869/2013-TCU que elenca diversas falhas na execução do Programa Projovem no Estado de Santa 

Catarina, inclusive em municípios abrangidos pela Subseção de Itajaí;  
d) considerando, por fim, o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público bem como o 

esgotamento do prazo como procedimento preparatório; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob nº 1.33.008.000231/2013-70 em inquérito civil para apurar os fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças que a acompanham como inquérito civil. Junte-se-a na primeira página dos autos. 
Após, solicitem-se informações ao Ministério do Trabalho, por intermédio do Secretário-Executivo, acerca das medidas tomadas 

para sanear as ilegalidades relatadas no Acórdão nº 869/2013/TCU.  
Solicite-se, por fim, ao TCU, por intermédio do SECEX, cópia integral do TC-6.870/2012-0 e seus respectivos apensos, em formato 

digital. 
Ad cautelam, encaminhe-se cópia do acórdão do TCU bem como desta portaria para todas as procuradorias, cujos municípios são 

citados na referida decisão. 
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Por fim, publique-se e comunique-se 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 CNMP nº 23/2007. 

 
PEDRO PAULO REINALDIN 

##ÚNICO: | SC - 963 | 
PORTARIA Nº 7, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL DE 7 de março de 
2014. nº1.33.008.000625/2011-66 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil público, nos termos do art. 
15, caput, da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que a representação que motivou a instauração de ICP no Ministério Público de Santa Catarina foi protocolada 
pela Associação de Moradores da Praia de Bombas, na data de 18/02/1998, e dava conta de possíveis ocupações irregulares sobre área de mangue, no 
loteamento Jardim Macuco, Município de Bombinhas/SC; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de investigar os possíveis danos ambientais ocasionados em razão de ocupações irregulares em área de mangue, decorrentes 
da construção do Loteamento Jardim Macuco, em Bombinhas/SC. 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

nos termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Encaminhe-se ao setor pericial para elaboração de laudo. 
 

RAFAEL BRUM MIRON  
##ÚNICO: | SC - 965| 

PORTARIA Nº 30 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011 
 

DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL DE 7 de março de 
2014. nº 1.33.008.000528/2011-73 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil público, nos termos do art. 
15, caput, da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a notícia de eventuais danos ambientais ocasionados em razão da instalação de empreendimento Residencial 
Jardim das Américas, na Rua Pavão, 158, Bairros de Bombas, município de Bombinhas, que teria sido contemplado pela Licença Prévia da FATMA nº 
004/2008 e que, atualmente, possivelmente não contaria com LAO válida nem sistema de coleta e tratamento de esgoto; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de investigar os possíveis danos ambientais ocasionados em razão da instalação de empreendimento Residencial Jardim das 
Américas, na Rua Pavão, 158, Bairros de Bombas, município de Bombinhas; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

nos termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Encaminhe-se ao setor pericial para elaboração de laudo. 
3) Encaminhe-se fotocópia da denúncia para eventual manifestação do Município, em prazo de 10 dias. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
##ÚNICO: | SC - 6359| 

PORTARIA Nº 41, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.33.000.000505/2014-81 
 

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, 
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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 1.33.000.000505/2014-81 versando sobre supostas irregularidades na 
realização de processo seletivo para o Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, notadamente a falta 
de transparência do certame ante a não divulgação das notas e da classificação dos candidatos aprovados, 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. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA – UFSC. PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO. NÃO DIVULGAÇÃO 
DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA.”; 

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 à Universidade Federal de Santa Catarina, com prazo de 20 (vinte) dias, solicitando informações acerca da 
divulgação das notas e da classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo para o Mestrado Profissional em Administração; 

d) com a resposta ou transcorrido o prazo fixado, voltem conclusos. 
 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 
##ÚNICO: | SC - 6364| 

PORTARIA Nº 42, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.33.000.000433/2014-72 
 

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 1.33.000.000433/2014-72 versando sobre o processo seletivo para Mestrado e 
Doutorado em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado pelo PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAO EM 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP), referente ao edital 002/2013 e 03/2013 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. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA – UFSC. PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO E DOUTORADO.PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAO EM 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP). NÃO DIVULGAÇÃO DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO DE SELEÇÃO. EDITAL 002/2013 E 03/2013.“; 

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) expedição de Ofício ao Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, conforme minuta. 
 

DANIELE CARDOSO ESCOBAR 
##ÚNICO: | SC - 6437| 

PORTARIA Nº 89, DE 7 DE MARÇO DE 2014. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Designar o Procurador da República responsável pelo 1° ofício da Procuradoria da República no Município de Blumenau, para 
atuar nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.33.001.000480/2012-44, em trâmite naquela Procuradoria, conforme decisão da 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Ricardo Kling Donini. 

 
MAURÍCIO PESSUTTO 

##ÚNICO: | SC - 6440| 
PORTARIA Nº 90, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município de Caçador, para atuar nos autos do 
Inquérito Policial nº 0000324-34.2012.404.7206, em trâmite Procuradoria da República no Município de Lages, conforme decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Nazareno Jorgealém Wolff. 

 
MAURÍCIO PESSUTTO 

##ÚNICO: | SC - 1089| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.33.002.000102/2013-31 
 

No intuito de evitar tautologia adota-se como parte do relatório circunstanciado o constante das fl. 110/111. 
Depois de comprovada a regularidade dos veículos que realizam o transporte escolar e da efetiva estruturação e funcionamento do 

Conselho de Acompanhamento no Município de São Carlos/SC, oficiou-se, em 16 de setembro de 2013, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), a fim de obter informações acerca da regularidade das contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 
apresentas por aquele município (fl. 112). 

A resposta do FNDE aportou aos autos em janeiro de 2014 (fls. 113/117). 
Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito não se confirmaram, senão vejamos. 
O presente auto administrativo foi instaurado com base em documentação encaminhada pela Procuradoria da República no Estado 

de Santa Catarina (PR/SC), desentranhada do Inquérito Civil nº 1.33.000.001504/2010-21 em trâmite naquela unidade. 
Os objetivos da instauração consistiram em apurar o funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do PNATE, apurar as condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar e a regularidade das contas do referido programa 
no Município de São Carlos/SC. 

Com relação ao funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do PNATE, a municipalidade 
encaminhou as atas das reuniões realizadas pelo Conselho (fls. 15/18). 

É possível concluir, portanto, que o Conselho de Acompanhamento foi criado e composto em conformidade aos termos do art. 24 
da Lei nº 11.494/2007, sendo demonstrado seu funcionamento por meio das atas de reuniões, onde se verifica a deliberação acerca dos recursos 
recebidos do PNATE. 

No que diz respeito às condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar, o município encaminhou as 
fichas de vistorias e autorização para condução coletiva de escolares, a fim de demonstrar a adequação dos veículos utilizados no transporte escolar (fls. 
19/91 e 95/106). 

Analisando-se esta documentação, infere-se que os veículos utilizados no transporte escolar foram submetidos à inspeção veicular, 
com a consequente autorização para condução coletiva de escolares, expedida pela autoridade competente. 

Por fim, quanto à regularidade das contas prestadas pela municipalidade, o FNDE informou que foram constatadas irregularidades 
nas contas referentes aos anos de 2004 e 2010, sendo que, em virtude do não atendimento pelo gestor responsável das diligências cabíveis, serão 
adotados os procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 71 do Tribunal de Contas da União. Já no que diz respeito às contas de 2007 a 2009, 
informou que foram regularmente prestadas pelo gestor municipal e, atualmente, aguardam análise. 

Em relação às contas dos anos de 2011 e 2012, a informação do FNDE comunicou que houve mudança na forma da prestação e que 
essa mudança está sendo implementada em etapas, pois necessita de capacitação dos gestores. Outrossim, informou ainda que somente após a 
implantação completa do novo sistema terá condições de executar e concluir a análise das referidas contas. 

Em que pese a análise da prestação de contas referente ao PNATE no Município de São Carlos/SC não ter sido concluída, não se 
pode afirmar, por ora, que há qualquer irregularidade naquele programa. O fato da prestação de contas ainda estar pendente de análise, por si só, não 
constitui motivo suficiente a ensejar que o feito continue tramitando até a análise final. 

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO deste inquérito civil, com a consequente intimação dos interessados para que, querendo, manifestem-se em 15 
(quinze) dias. 

Encerrado o referido prazo, remetam-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para a devida homologação, conforme 
dispõe o art. 9º e seus parágrafos da Lei n.º 7.437/85, e art. 62 da Lei Complementar n.º 75/93, para posterior baixa nos controles internos desta 
Procuradoria. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 

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

 



DMPF-e Nº 45/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 7 de março de 2014 Publicação: segunda-feira, 10 de março de 2014 80 
 
##ÚNICO: | SC - 1087 | 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.33.002.000106/2013-10 
 

No intuito de evitar tautologia adota-se como parte do relatório circunstanciado o constante das fl. 52. 
Depois de comprovada a regularidade das condições de segurança e adequação dos veículos que realizam o transporte escolar e da 

efetiva estruturação e funcionamento do Conselho de Acompanhamento no Município de Paial/SC, oficiou-se, em 19 de setembro de 2013, ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de obter informações acerca da regularidade das contas do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (PNATE) apresentadas por aquele município (fl. 53). 

A resposta do FNDE aportou aos autos em 06 de janeiro de 2014 (fls. 54/59). 
Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito não se confirmaram, senão vejamos. 
O presente inquérito civil foi instaurado com base em documentação encaminhada pela Procuradoria da República no Estado de 

Santa Catarina (PR/SC), desentranhada do Inquérito Civil nº 1.33.000.001504/2010-21 em trâmite naquela unidade. 
Os objetivos da instauração consistiram em apurar o funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do PNATE, apurar as condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar e a regularidade das contas do referido programa 
no Município de Paial/SC. 

Com relação ao funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do PNATE, a municipalidade 
encaminhou cópia das atas de reuniões realizadas (fls. 34/46), de modo a comprovar a existência e o funcionamento regular do conselho. 

É possível concluir, portanto, que o Conselho de Acompanhamento foi criado e composto em conformidade aos termos do art. 24 
da Lei nº 11.494/2007, sendo demonstrado seu funcionamento por meio das atas de reuniões, onde se verifica a deliberação acerca dos recursos 
recebidos do PNATE. 

No que diz respeito às condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar, o município encaminhou as 
fichas de vistorias e autorização para condução coletiva de escolares, a fim de demonstrar a adequação dos veículos utilizados no transporte escolar (fls. 
15/33). 

Analisando-se esta documentação, infere-se que os veículos utilizados no transporte escolar foram submetidos à inspeção veicular, 
com a consequente autorização para condução coletiva de escolares, expedida pela autoridade competente. 

Por fim, quanto à regularidade das contas prestadas pela municipalidade, o FNDE informou que foram constatadas irregularidades 
nas contas referente ao ano de 2008, sendo concedido ao gestor responsável o direito ao contraditório e à ampla defesa, salientando que o Município 
prestou os esclarecimentos e sua resposta está em análise. Já no que diz respeito às contas de 2007, 2009 e 2010, informou que foram prestadas pelo 
gestor municipal e, atualmente também aguardam análise. 

Em relação às contas dos anos de 2011 e 2012, o FNDE comunicou que houve mudança na forma da prestação e que essa mudança 
está sendo implementada em etapas, pois necessita de capacitação dos gestores. Outrossim, informou ainda que somente após a implantação completa 
do novo sistema terá condições de executar e concluir a análise das referidas contas. 

Em que pese a análise da prestação de contas referente ao PNATE no Município de Paial/SC não ter sido concluída, não se pode 
afirmar, por ora, que há qualquer irregularidade naquele programa. O fato da prestação de contas ainda estar pendente de análise, por si só, não 
constitui motivo suficiente a ensejar que o feito continue tramitando até a análise final. 

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, neste momento, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de 
forma que promovo o ARQUIVAMENTO deste inquérito civil, com a consequente intimação dos interessados para que, querendo, manifestem-se em 
15 (quinze) dias. 

Encerrado o referido prazo, remetam-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para a devida homologação, conforme 
dispõe o art. 9º e seus parágrafos da Lei n.º 7.437/85, e art. 62 da Lei Complementar n.º 75/93, para posterior baixa nos controles internos desta 
Procuradoria. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SC - 1091| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 1.33.002.489/2013-26 
 

Trata-se Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria da República para apurar denúncia de suposta 
morosidade/falta de atendimento médico e psicológico do menor de idade John Wesley Gomoski Schirmann, perpetrada pela Secretaria de Saúde do 
Município de Chapecó. 

A denúncia foi efetuada através da Sala de Atendimento ao Cidadão pelo genitor do menor, Sr. Lindomar Schirmann, o qual relatou 
que seu filho tem dificuldades de concentração, de ler e de escrever. Informou também que seu filho possui doença chamada encoprese. Relatou, ainda, 
que a escola recomendou acompanhamento psicológico ao seu filho. Todavia, após consulta com médico do PSF para pedir encaminhamento ao 
psicólogo, o genitor do menor foi informado que haveria uma fila de cerca de 90 pessoas para esta especialidade e que o tempo de espera seria 
estimado em um ano para que fosse agendado o atendimento. 

Devido a isso, solicitou auxílio do Ministério Público Federal para que consiga esse tratamento, uma vez que não tem condições 
econômicas de pagar um tratamento privado e por seu filho não poder esperar tanto tempo, já que possui problemas sérios de aprendizagem e 
comportamentais. 
 

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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A Secretaria de Saúde do Município, oficiada (Ofício n° 1206/2013), informou que fora agendada consulta para o menor no Centro 
de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), na data de 4 de novembro de 2013. Em data posterior, novamente oficiada a Secretaria de Saúde (Ofício n° 
1413/2013) solicitando-se informações atualizadas, respondeu que o menor John Wesley iniciou atendimento no CAPSi na data supracitada e que 
permanece em acompanhamento. Informou, também, que foi iniciada conduta medicamentosa e que foi verificada a necessidade de acompanhamento 
pedagógico especializado. Aduziu, por final, que o serviço de saúde possui sistema de atendimento à livre demanda, não possuindo nem mesmo lista de 
espera para atendimentos. Juntou documentos sobre a política de atendimento. 

Após, mediante contato telefônico, foi inquirido o denunciante Lindomar Schirmann sobre a atual situação de atendimento 
médico/psicológico de seu filho – do qual se registrou certidão (fl. 22). Informou que seu filho está recebendo atendimento psicológico regular, sendo 
que havia nova consulta agendada para o mês de janeiro do corrente ano. Informou, ainda, que recebeu atendimento de neurologista e está tomando 
medicamento contra hiperatividade e que obteve sensível melhora no desempenho das atividades cotidianas e na aprendizagem escolar, voltando, 
inclusive, a escrever. Relatou, por final, que o quadro de encoprese sofreu atenuação e que foi disponibilizada professora auxiliar em sala de aula. 

É o relato necessário. 
Analisa-se. 
O presente Procedimento Preparatório foi instaurado para apurar denúncia de suposta morosidade/falta de atendimento médico e 

psicológico do menor de idade John Wesley Gomoski Schirmann, perpetrada pela Secretaria de Saúde do Município de Chapecó. 
Considerando as informações constantes dos autos, mormente as declarações constantes da certidão de atendimento do genitor do 

menor, de que esse recebeu o atendimento psicológico requerido e que está sendo regularmente acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil (CAPSi), podendo-se já verificar a melhora de seu quadro de saúde, e que, ainda, foi disponibilizada professora auxiliar, conforme o 
recomendado pela Secretaria de Saúde, não mais se vislumbram motivos, no presente procedimento, ensejadores da atuação ministerial. 

Ante o exposto, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório, com o encaminhamento de cópia do arquivamento aos interessados, para 
conhecimento e, querendo, manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

Encerrado o aludido prazo, remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional (NAOP) à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão (PFDC) na 4ª Região para fins de análise e homologação, conforme dispõe o art. 9º e seus parágrafos da Lei. 7.437/85, e art. 62, inciso IV, da 
Lei Complementar n. 75/93, para posterior baixa nos controles internos desta Procuradoria. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SC - 1235| 

DESPACHO Nº 1234, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de fiscalizar a recuperação da área degradada pela extração mineral irregular 
de arenito na localidade de Cotovelo em Jacinto Machado. 

Como diligência, solicitou-se à Assessoria Pericial do MPF que realizasse vistoria na área em apreço, a fim de verificar o estado 
atual da pedreira. 

Dessa forma, a diligência solicitada é imprescindível para a formação da opinio delicti, fazendo-se necessária a prorrogação do 
prazo do presente Inquérito Civil Público. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 15, da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, prorrogo o 
prazo para conclusão deste inquérito civil, por 1 (um) ano. 

 
PATRÍCIA MUXFELDT 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | SP - 13889| 

PORTARIA Nº 281, DE 25 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 competência que lhe foi delegada por 
meio da Resolução n.º 01, de 12 de novembro de 2010, bem como a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
datada de 03 de fevereiro de 2014, resolve: 

I – Designar o Procurador da República MAURÍCIO FABRETTI, lotado na Procuradoria da República em São Paulo, e, nas suas 
férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos da Notícia de Fato n.° 1.34.001.004183/2013-11, em trâmite 
nesta Procuradoria da República; 

II – Determinar sejam remetidos os presentes autos à Divisão Criminal Extrajudicial, para cientificação, registro e encaminhamento 
ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito.  

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
##ÚNICO: | SP - 506| 

PORTARIA Nº 2, DE 19 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 nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75 de 20 de maio de 1993, 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 que o inquérito civil tem assento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e no art. 
8º, da LC n. 75/93; 

Considerando que, no autos da representação n° 1.34.017.00095/2013-71 encontram-se reunidos documentos e elementos de 
convicção que permitem a instauração de uma investigação preliminar; 

Considerando os fatos dizem respeito ao risco à segurança no transporte ferroviário; 
Considerando por fim a complexidade da matéria 
DETERMINO: 
1) a conversão do presente Procedimento Administrativo Cível em Inquérito Civil Público para apuração e responsabilização dos ali 

fatos narrados, mantendo-se, para fins de recebimento de ofícios eventualmente pendentes de resposta, sua ementa, número de autuação e o ofício para 
o qual foi distribuído; 

2) após os registros de praxe, comunique-se à 5° Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 
disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta 
Portaria no Diário Oficial da União; 

3) Após oficie-se à América Latina Logística LTDA. para que encaminhe informações sobre toda a extensão do trecho da linha 
ferroviária que percorre a subseção de Araraquara, devendo ser encaminhado o mapa da região, a extensão da (s) linha (s), o número de estações, a 
frequência dos trens, bem como o tamanho médio das composições, a velocidade das mesmas, e o tipo e o volume de carga transportada. Prazo: 15 
dias. 

4) Com a resposta, conclusos. 
Cumpra-se. 
 

MARCOS ANGELO GRIMONE 
##ÚNICO: | SP - 543| 

PORTARIA Nº 4, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 
(arts. 127, 129, inciso III), legais (arts. 6.º, inciso VII, alínea “b” e 7.º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93) e administrativas (Resolução CSMP 
87/2006, com as alterações da 106/2010), e  

Considerando que cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Considerando as contatações decorrentes do Inquérito Civil nº 1.34.002.000053/2011-38 que tramitava nesta Procuradoria da 
República no Município de Araçatuba; 

Considerando o Relatório de Fiscalização nº 01723/2010, referente ao Município de Lourdes-SP, feito pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), decorrente da realização da 33ª Etapa do Programa de Fiscalização de Municípios a partir de Sorteios Públicos; 

Considerando que, dentre os exames realizados pela CGU na base municipal de Lourdes, no período de 2 de agosto a 30 de 
setembro de 2010, foram identificadas irregularidades, que podem ensejar atuação ministerial corretiva ou sancionatória, referentes a Programas de 
Governo, financiados com recursos federais, de responsabilidade do Ministério do Turismo; 

Considerando que a Controladoria-Geral da União apontou como irregularidades nos programas do Ministério do Turismo: a) 
Promoção de eventos para divulgação do turismo interno no estado de São Paulo. Valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objeto fiscalizado é a 
14ª Festa do Peão de Boiadeiro, no período de 13 a 15 de maio de 2010. Convênio nº 278/2010. Foram feitas as seguintes constatações: a.1) Utilização 
indevida de inexigibilidade de licitação para contratação de shows de três bandas musicais e uma dupla sertaneja. Contratação efetivada por meio de 
carta de exclusividade. Desobediência ao determinado no Acórdão do TCU nº 96/2008-Plenário. a.2) Ausência de informações sobre valores 
arrecadados com a cobrança de ingressos para a 14ª Festa do Peão de Boiadeiro, cujo contrato previa que os valores arrecadados com a cobrança de 
ingressos em shows e eventos ou venda de bens e seviços produzidos ou fornecidos fossem revertidos para a consecução do objeto ou recolhidos à 
conta do Tesouro Nacional. a.3) Realização de Pregão Presencial em vez de Pregão Eletrônico e falta de uniformidade de critério por parte da 
Comissão de Licitação. b) Promoção de eventos para divulgação do turismo interno no estado de São Paulo. Valor total de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). Objeto fiscalizado é a 13ª Festa do Peão de Boiadeiro. Vigência do contrato: 29/5/2008 a 1º/10/2008. b.1) Realização de licitação 
em modalidade indevida (Convite) e ausência de três propostas válidas, agravada pela similaridade entre as duas propostas apresentadas. Modalidade 
correta Pregão. b.2) Utilização indevida de inexigibilidade de licitação. A empresa contratou a empresa Ivan Perpétuo da Silva ME., por meio do proc. 
nº 38/2008, Inexigibilidade 2/2008. O contrato nº 69/2008, teve por objeto a apresentação de shows com as duplas sertanejas Tato e Nando, Alex e 
Konrado e Mato grosso e Mathias, entre os dias 5 e 7 de junho de 2008. Contrato no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Não houve a 
contratação direta ou através de empresário exclusivo, como fixa a lei, mas por carta de exclusividade de empresa da região. Sem falar que a empresa 
Ivan Perpétuo da Silva ME. não faz agenciamento de artistas; 

RESOLVE, com fundamento nos dispositivos legais referidos, instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos 
abaixo especificados: 

REPRESENTANTE: Controladoria-Geral da União. 
INVESTIGADOS: Município de Lourdes-SP.  
OBJETO: Apurar irregularidades em programa de governo, financiado com recursos federais, de responsabilidade do Ministério do 

Turismo.  
Ante o exposto, determino: 
1 – o registro e autuação da presente portaria como inquérito civil. 
2 – as anotações de praxe, bem como a devida comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, nos termos do artigo 6º, da Resolução CSMPF nº 87/10, pelo Sistema Único. 
3 – a expedição de ofício para a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Tursimo em Brasília-DF, a fim de que 

informe sobre a situação dos convênios, em especial sobre prestações de contas e tomadas de contas especial. 
Após a vinda das informações ou o decurso do prazo para resposta, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

GUSTAVO MOYSÉS DA SILVEIRA 
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##ÚNICO: | SP - 565| 

PORTARIA Nº 5, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

Autos n.º 1.22.006.000143/2013-71 – Procedimento Preparatório 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 
Município de Araçatuba-SP, com apoio, especialmente, na Constituição da República, artigos 127, caput, e 129, III; Lei Complementar Federal 75/93, 
art. 6.º, VII, “b”; Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 23/2007, art. 2.º, §§ 1.º, 5.º e 7.º e art. 4.º; e Resolução do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal 87/2006, arts. 2.º, § 1.º, 4.º, § 4.º, e 5.º; e:  

1. CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF/88, regulamentado pelo 
art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90); 

2. CONSIDERANDO que os autos em epígrafe tramitam nesta Procuradoria há mais de 180 (cento e oitenta) dias, estando 
pendente a resposta ao ofício n.º 13/2014, encaminhado ao DNIT; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2.º, § 7.º, da Resolução CNMP 23/2007, o presente Procedimento Preparatório em 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o seguinte objeto: 

RESUMO: Consumidor. Transporte de carga com excesso de peso, em rodovia federal, pela empresa embarcadora Óleos Menu 
Indústria e Comércio Ltda, localizada em Guararapes/SP. 

ORIGINADOR: Ministério Público Federal  
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS): a apurar 
Ante o exposto, determino: 
a) o registro e autuação da presente portaria de conversão, pelo Setor Jurídico desta PRM; 
b) alteração da vinculação para 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão; 
c) após os registros e anotações de praxe, comunique-se esta instauração à Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 4.º, § 4.º, art. 5.º e art. 6.º, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com as alterações posteriores, 
acompanhada de solicitação para publicação de extrato desta portaria no Diário Oficial, nos termos do artigo 16, §1.º, inciso I, da mesma Resolução, e 
do artigo 4.º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/07; 

d) em seguida, reitere-se o ofício ao DNIT, conforme minuta. 
Após a vinda das informações ou o decurso do prazo para resposta, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

PAULO DE TARSO GARCIA ASTOLPHI 
##ÚNICO: | SP - 1108| 

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Procurador da República no Município de São Bernardo do Campo STEVEN SHUNITI ZWICKER, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85 e 
no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 
proteção do patrimônio líquido e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme inteligência do artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal;  

CONSIDERANDO ser a saúde 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 (CF, 
art. 196); 

CONSIDERANDO a existência do procedimento administrativo originado na Procuradoria Geral da República visando analisar o 
cumprimento da Lei nº 12.732/12 pelos estados e municípios; 

CONSIDERANDO o referido diploma legal garantir ao paciente com câncer submeter-se ao primeiro tratamento no Sistema Único 
de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, 
conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único (art. 2º); 

CONSIDERANDO estar o SISCAN – Sistema de Informação do Câncer em processo de implementação em todos os municípios 
que oferecem tratamento oncológico; 

RESOLVE:  
1 – instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para verificar o cumprimento da Lei nº 12.732/12, bem como a eventual 

implementação do SISCAN – Sistema de Informação do Câncer pelo município de Mauá.  
2 – Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências:  
I – Oficie-se à Central de Regulação de Mauá para que informe: 
a) se a municipalidade oferece tratamento ao câncer, caso positivo, se o acesso ao SISCAN – Sistema de Informação do Câncer está 

liberado e totalmente implementado; 
b) o gerenciamento do início do tempo para tratamento oncológico com vista a cumprir o prazo de 60 dias estabelecido pela Lei nº 

12.732/12; 
c) a adoção de medidas para assegurar a implementação da Lei nº 12.732/12 e do SISCAN, a fim de prover a população o adequado 

tratamento da neoplasia em consonância com os dispositivos legais e infralegais que tratam do assunto. 
II – Oficie-se, ainda, à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para que preste informações nos mesmos termos dos itens b e c 

do tópico anterior no que diz respeito aos hospitais e equipamentos de saúde sob sua responsabilidade, a disposição da população de Mauá e 
localizados na região do grande ABC. 
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III – Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Procedimento 
Preparatório, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo artigo 6º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; 

IV - publique-se o teor da presente portaria no Diário Oficial da União e portal do Ministério Público Federal, nos moldes do 
determinado pelo artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

Para o eficaz andamento deste inquérito civil, nomeio a Sra. ADRIANA VIEIRA, servidora deste Ministério Público Federal, para 
o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias.  

Cumpra-se.  
 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 
##ÚNICO: | SP - 1111| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Procurador da República no Município de São Bernardo do Campo STEVEN SHUNITI ZWICKER, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85 e 
no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 
proteção do patrimônio líquido e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme inteligência do artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal;  

CONSIDERANDO ser a saúde 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 (CF, 
art. 196); 

CONSIDERANDO a existência do procedimento administrativo originado na Procuradoria Geral da República visando analisar o 
cumprimento da Lei nº 12.732/12 pelos estados e municípios; 

CONSIDERANDO o referido diploma legal garantir ao paciente com câncer submeter-se ao primeiro tratamento no Sistema Único 
de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, 
conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único (art. 2º); 

CONSIDERANDO estar o SISCAN – Sistema de Informação do Câncer em processo de implementação em todos os municípios 
que oferecem tratamento oncológico; 

RESOLVE:  
1 – instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para verificar o cumprimento da Lei nº 12.732/12, bem como a eventual 

implementação do SISCAN – Sistema de Informação do Câncer pelo município de Ribeirão Pires.  
2 – Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências:  
I – Oficie-se à Central de Regulação de Ribeirão Pires para que informe: 
a) se a municipalidade oferece tratamento ao câncer, caso positivo, se o acesso ao SISCAN – Sistema de Informação do Câncer está 

liberado e totalmente implementado; 
b) o gerenciamento do início do tempo para tratamento oncológico com vista a cumprir o prazo de 60 dias estabelecido pela Lei nº 

12.732/12; 
c) a adoção de medidas para assegurar a implementação da Lei nº 12.732/12 e do SISCAN, a fim de prover a população o adequado 

tratamento da neoplasia em consonância com os dispositivos legais e infralegais que tratam do assunto. 
II – Oficie-se, ainda, à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para que preste informações nos mesmos termos dos itens b e c 

do tópico anterior no que diz respeito aos hospitais e equipamentos de saúde sob sua responsabilidade, a disposição da população de Ribeirão Pires e 
localizados na região do grande ABC. 

III – Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Procedimento 
Preparatório, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo artigo 6º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; 

IV - publique-se o teor da presente portaria no Diário Oficial da União e portal do Ministério Público Federal, nos moldes do 
determinado pelo artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

Para o eficaz andamento deste inquérito civil, nomeio a Sra. ADRIANA VIEIRA, servidora deste Ministério Público Federal, para 
o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias.  

Cumpra-se.  
 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 
##ÚNICO: | SP - 1585| 

PORTARIA Nº 7, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instauração de Inquérito Civil Público nº 1.34.003.000291/2013-03 
 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais; 

Considerando a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (artigos 127 e 129, III, da Constituição 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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 
37, caput); 

Considerando que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação 
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civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição 
Federal, art. 129, incisos II e III), especialmente quanto aos interesses relativos ao patrimônio público, social e do meio ambiente, conforme os artigos 
5º, inciso III, “b” e “d”, e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando a documentação encartada nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.34.003.000291/2013-03 e em seu apenso, 
evidenciando que o trecho do projeto de expansão da Rua Luiz Tentor, que vai da Avenida Affonso José Aiello rumo à Rodovia Eng. João Baptista 
Cabral Renno (“Rodovia Bauru-Ipaussu”), o qual ainda não foi edificado, importaria em literal invasão de relevante porção de área territorial federal 
(trecho inicial do arco de leito ferroviário constante dos mapas juntados ao Apenso I), derivada do patrimônio da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. 
(RFFSA); 

Considerando que este mesmo trecho do projeto causaria, em sua parte final, transgressões ambientais diversas, tais como a 
destruição de “áreas de preservação permanente” (corte de densa mata de cerrado em estágio consolidado), e “áreas de preservação ambiental” 
(edificação pública sobre borda de várzea, cuja restrição construtiva para o local é de 50 metros, conforme legislação do CONDEMA); 

Considerando que a execução de tal trecho de via pública importaria em verdadeiro esbulho de área territorial federal e, 
principalmente, danos ambientais irreversíveis na região, que, diga-se, não admite expansão urbana sustentável; 

R e s o l v e, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 
2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto: 

a) acompanhar o desdobramento da implementação das medidas voltadas a conferir adequada destinação da área territorial federal 
em análise, bem como fiscalizar a questão sob o aspecto ambiental, a fim de verificar de que forma impactos desta espécie podem ser evitados ou 
mitigados;  

b) apurar e adotar as medidas cabíveis visando a defesa do patrimônio público e social, além da defesa do meio ambiente, caso 
verificado que estejam sendo transgredidos. 

Fica determinado ainda: 
a)que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado 

na presente Portaria, inclusive a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.003.000291/2013-03 em Inquérito Civil Público; 
b)a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, e 

também à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Patrimônio Público Social, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 
1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 

c) que seja designada a servidora Ana Lia Progiante, Técnica Administrativa, como secretária, para fins de auxiliar na instrução do 
presente Inquérito; 

d)que a SUBJUR acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

f) que a SUBJUR aguarde a vinda das informações requeridas pela Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo em face 
da Prefeitura do Município de Bauru e do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, conforme ofício advindo da Procuradoria Seccional da União 
em Bauru (fls. 295/305). 

g)que seja certificado o cumprimento das diligências aqui determinadas. 
Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade. 
Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, VI, e artigo 7º, § 2º, I e II, da da Resolução nº 23, de 17 setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

ANDRÉ LIBONATI 
##ÚNICO: | SP - 2591| 

PORTARIA Nº 18, DE 6 DE MARÇO 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: 

Considerando a documentação acostada aos autos, indicando a ocorrência de danos ao meio ambiente causados pelo derramamento 
de cerca de 10(dez) litros de óleo no mar, em 1º de junho de 2013, pelo Navio “VOSKO SKY”, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 
1.34.012.000601/2013-72 para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à4ª CCR/MPF. 
Fica designado para funcionar como Secretária neste feito Cláudia Moraes da Silva, Analista Processual e Isabel Carvalho dos 

Santos Silva, Técnico Administrativo, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 
##ÚNICO: | SP - 14025| 

PORTARIA Nº 55, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, 
dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 
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relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses 
individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que compete ao Ministério Público 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, 
inclusive os definidos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal”; 

CONSIDERANDO que o art. 227 da Constituição Federal estabelece que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 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 e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”;  

CONSIDERANDO que o Protocolo de Palermo, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004, 
estabelece em seu art. 9º, item 01, o compromisso dos Estados signatários de empreenderem “políticas abrangentes, programas e outras medidas para: 
a) prevenir e combater o tráfico de pessoas”; 

CONSIDERANDO que os documentos que instruem esta Portaria e os fatos noticiados por Charlotte Merryl Victoria Cohen 
Tenoudji dão conta da potencial ocorrência de tráfico internacional e adoção internacional irregular de crianças brasileiras supostamente engendrados, 
na década de 80, pelos responsáveis pelo orfanato “Lar da Criança Menino Jesus”, situado na Rua Comendador Joaquim Monteiro, nº 45, Santana, na 
cidade de São Paulo/SP; 

CONSIDERANDO a possível continuidade da ocorrência desses supostos ilícitos em razão de, segundo noticiado, referido orfanato 
continuar ativo e dirigido pela mesma pessoa que o dirigia à época dos fatos; 

CONSIDERANDO que o direito ao reconhecimento do estado de filiação constitui interesse individual indisponível, uma vez que o 
art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente o consagra como “direito personalíssimo, indisponível e imprescritível”; 

CONSIDERANDO que o art. 48 do citado Estatuto garante ao adotado o direito de conhecer sua origem biológica; 
CONSIDERANDO que, conforme noticiado pela representante, a qual foi adotada por estrangeiros, seus direitos de conhecer sua 

origem biológica e ao reconhecimento do estado de filiação encontram-se violados até os dias atuais; 
RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os arts. 4º e 12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a potencial ocorrência de tráfico internacional e adoção irregular de crianças que se 
encontravam albergadas no orfanato “Lar da Criança Menino Jesus”, situado na cidade de São Paulo/SP, bem como a proteção dos direitos de Charlotte 
Merryl Victoria Cohen Tenoudji de conhecer sua origem biológica e ao reconhecimento do estado de filiação. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do deliberado na presente Portaria; 
b) a comunicação, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

os fins dos arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil; 
c) a designação dos servidores André Luís T. S. de Castro e Bruno Quiquinato Ribeiro, como Secretários, para fins de auxiliar na 

instrução do presente ICP; 
d) a instrução do Inquérito Civil com a documentação que acompanha esta Portaria; 
e) a expedição de ofício à Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência de Polícia Federal em São Paulo solicitando cópia 

integral do expediente investigatório instaurado para apurar os fatos em apreço. 
f) a expedição de ofício à Defensoria Pública da União no Estado do Rio de Janeiro solicitando o encaminhamento de informações 

e documentos angariados acerca do fatos em voga. 
Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4º, inciso VI e art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 setembro 

de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
##ÚNICO: | SP - 13766| 

PORTARIA Nº 57, DE 7 DE MARÇO 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 1.34.001.004839/2013-04 foi instaurado a partir de denúncia anônima noticiando a suposta 

formação de cartel e desvio de dinheiro público nas obras do metrô de São Paulo, nos governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin; 
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 - 14092| 

PORTARIA Nº 60, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República ao final assinado: 
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Considerando suas funções institucionais, previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei 
Complementar nº 75/93; 

Considerando que nos autos do procedimento preparatório nº 1.34.001.004730/2012-88, instaurado a partir de material distribuído 
em reunião da qual participou o subscritor, na condição de coordenador do GT- Fauna, da C. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto 
medidas que poderiam ser adotas para o controle da população de pombas nas instalações da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo;  

Considerando que a CEAGESP informou que o controle dos pombos, de forma a evitar a contaminação dos alimentos por estes 
animais em suas dependências, sempre foi feito, porém de forma limitada, uma vez que só pode ser realizado com utilização de barreiras físicas e 
remoção de ninhos, o que não tem se mostrado suficiente. 

Considerando que foi realizada na CEAGESP, em 2006, uma mesa redonda para discutir Instrução Normativa do IBAMA/MMA nº 
109/06, que classifica o pombo (Columba livia) como animal sinantrópico; 

Considerando que, como resultado do projeto de pesquisa apresentado pela Professora Doutora Tânia de Freitas Raso, da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, ao Edital do CNPQ/MAPA/SDA 64/08, referente ao Programa de Defesa 
Agropecuária: Mais ciência, Mais tecnologia, para execução em parceria com a CEAGESP no estudo de pombos, obteve-se a informação de que as 
principais aves sinantrópicas encontradas nas áreas urbanas e rurais no Brasil são consideradas disseminadoras em potencial de diversos patógenos 
importantes na cadeia epidemiológica de enfermidades com potencial zoonótico ou de impacto econômico para diversos setores da agricultura e do 
meio ambiente, existindo ainda diversos relatos de zoonoses em seres humanos cuja transmissão está relacionada direta ou indiretamente com pombos, 
com a ocorrência de agentes bacterianos, fúngicos, protozoários e parasitários; 

Considerando que a CEAGESP esclarece que as medidas para evitar o pouso ou a nidificação dos pombos em estruturas físicas são 
bastante onerosas, sendo conveniente a adoção de medidas corretivas e preventivas integradas, por parte de iniciativas públicas e privadas, para 
melhora da eficácia do controle da população de pombos nas áreas urbanas e rurais do Brasil; 

Considerando que a CEAGESP declarou que usa barreiras físicas nas suas unidades armazenadoras e, especificamente na Unidade 
de Tatuí, possui um contrato com a empresa BIOMAX para manejo ecológico de pombos na unidade, com a captura e remoção de ninhos e pombos; 

Considerando que a CEAGESP esclareceu que não encontrou, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 
nenhum setor, no que se refere exclusivamente ao controle de pombos, que pudesse fornecer as declarações locais e temporais de nocividade e 
respectivos protocolos; 

Considerando, por fim, que as regras estabelecidas o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa nº 141, de 19.dez.2006, estabelecem, 
respectivamente, que declarações locais e temporais de nocividade de populações de espécies da fauna deverão, sempre que possível, ser baseadas em 
protocolos definidos pelos Ministérios da Saúde, da Agricultura ou do Meio Ambiente e que, a partir da aplicação de tais protocolos, populações de 
espécies sinantrópicas podem ser declaradas nocivas pelos órgãos federal ou estaduais do meio ambiente ou, ainda, pelos órgãos da saúde e agricultura, 
quando assim acordado com órgão do meio ambiente. 

Resolve instaurar, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como artigos 6º, VII, b, e 7º, I, ambos da Lei 
Complementar nº 75/93, inquérito civil para acompanhar as medidas que serão adotadas para efetivar o controle de pombos na CEAGESP e também 
verificar a capacidade dos órgão federais para dar atendimento às previsões constantes da Instrução Normativa nº 141, de 19.dez.2006, ou ato 
normativo que a substitua.  

Desta forma, determina: 
a) registre-se a presente no Sistema Único, adotando-se as demais providências de praxe, inclusive com a comunicação à C. 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão sobre a presente instauração; 
b) a expedição de ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando informar qual setor do MAPA deverá 

atender as demandas referentes ao controle de pombos em áreas de alimentos (produção, beneficiamento, armazenamento e industrialização). 
 

ADÍLSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | SE - 4599| 

PORTARIA Nº 6, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Instauração de Inquérito Civil. Procedimento Preparatório nº 
1.35.000.001536/2013-02. Assunto: Apurar possíveis irregularidades na 
formação de reserva legal no Assentamento São Cristóvão, no Povoado Aningas, 
situado na divisa entre os municípios de Carira e Nossa Senhora da Glória 
(Reclamação 65.13.01.0084, do MP/SE). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora Regional da República signatária, atuante no 2º Ofício da 
Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “b”, da 
Lei Complementar nº 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; no art. 2º, I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e no art. 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve converter o presente procedimento 
administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 

1. o registro e a autuação da presente Portaria juntamente com as peças informativas nº 1.35.000.001536/2013-02, pelo Setor 
Extrajudicial (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil Público”, vinculado à 4ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: Apurar possíveis irregularidades na formação de reserva legal no Assentamento 
São Cristóvão, no Povoado Aningas, situado na divisa entre os municípios de Carira e Nossa Senhora da Glória (Reclamação 65.13.01.0084, do 
MP/SE). 

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

 



DMPF-e Nº 45/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 7 de março de 2014 Publicação: segunda-feira, 10 de março de 2014 88 
 

2. a afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 
Estado de Sergipe (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 CNMP); 

3. devolver os autos à signatária após o cumprimento das determinações constantes dos itens anteriores. 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o SEEXTJ 

realizar o acompanhamento do prazo inicial de 1 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso. 

 
GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

##ÚNICO: | SE - 4602| 
PORTARIA Nº 7, DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001292/2013-50. Assunto: Apurar 
suposta infração ambiental praticada por Manoel Messias dos Santos Sales, 
consistente em destruição de manguezal em área de preservação permanente 
para construção de viveiros de carcinicultura, sem autorização do órgão 
competente, em Brejo Grande/SE (Ref.: MEMO MPF/PRSE/LNT nº 018/2013, 
de 7/8/2013). 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora Regional da República signatária, atuante no 2º Ofício da 

Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “b”, da 
Lei Complementar nº 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; no art. 2º, I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e no art. 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve converter o presente procedimento 
administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 

1. o registro e a autuação da presente Portaria juntamente com as peças informativas nº 1.35.000.001292/2013-50, pelo Setor 
Extrajudicial (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil Público”, vinculado à 4ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: Apurar suposta infração ambiental praticada por Manoel Messias dos Santos 
Sales, consistente em destruição de manguezal em área de preservação permanente para construção de viveiros de carcinicultura, sem autorização do 
órgão competente, em Brejo Grande/SE (Ref.: MEMO MPF/PRSE/LNT nº 018/2013, de 7/8/2013). 

2. a afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 
Estado de Sergipe (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 CNMP); 

3. devolver os autos à signatária após o cumprimento das determinações constantes dos itens anteriores. 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o SEEXTJ 

realizar o acompanhamento do prazo inicial de 1 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso. 

 
GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

##ÚNICO: | SE - 4543| 
DESPACHO Nº 47, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001612/2013-71 
 

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, a 
fim de analisar as justificativas apresentadas pelo IBAMA/SE.  

Registre-se no Único. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | SE - 4547| 
DESPACHO Nº 48, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001619/2013-93 
 

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, a 
fim de analisar a documentação apresentada pela Divisão de Convênios e Gestão do Ministério da Saúde/SE.  

Registre-se no Único. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | SE - 4558| 
DESPACHO Nº 49, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil Público nº 1.35.000.001427/2012-04 
 

Prorrogo as investigações relacionadas ao presente inquérito civil público por mais 01 (um) ano, contado a partir de 1º de março de 
2014, nos termos do que prevê o art. 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução CNMP nº 35, de 23.03.2009, e atento ao art. 
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15, § 1º da Resolução CSMPF nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, em razão da necessidade de cumprir a 
seguinte diligência: 

Reiterar o ofício nº 471/2013-HAS/PRSE/MPF à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e 
Combate à Fome. 

Lancem-se os registros cabíveis junto ao sistema de cadastramento informático. 
Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da presente prorrogação. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | TO - 3074| 
PORTARIA N° 3073, DE 7 DE MARÇO 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, nos autos da 
Notícia de Fato n.o 1.36.000.000040/2014-57, e 

CONSIDERANDO a representação solicitando a execução da sentença de alimentos proferida pela 1ª Vara de Família da Comarca 
de Palmas/TO (autos n.° 200700061837/10) em face de estrangeiro residente em Londres; 

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), resolve: 

Instaurar procedimento preparatório visando à regular e legal coleta de elementos a respeito da execução da sentença de alimentos 
proferida pela 1ª Vara de Família da Comarca de Palmas/TO (autos n.° 200700061837/10) em face de estrangeiro residente em Londres. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 
preparatório, 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 procedimento preparatório à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato. 

Em seguida, providenciem-se os documentos exigidos pela Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional para o caso em voga. 
Os autos devem tramitar sob os cuidados do sigilo, pois está sendo pleiteado direito a alimentos de menor impúbere, devendo a 

Assessoria desta PRDC/TO adotar todas as providências para a manutenção do sigilo. 
Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para 

deliberação. 
 

FÁBIO CONRADO LOULA 
##ÚNICO: | TO - 3049| 

PORTARIA Nº 3048, DE 6 DE MARÇO 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, e 

CONSIDERANDO a representação da Associação Tocantinense dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as 
Endemias – ATACOM, que narra suposto descumprimento da Lei n.° 11.350/06 e da Emenda Constitucional n.° 51/06; 

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), resolve: 

Instaurar procedimento preparatório visando à regular e legal coleta de elementos a respeito do suposto descumprimento da Lei n.° 
11.350/06 e da Emenda Constitucional n.° 51/06. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como procedimento 
preparatório, 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 procedimento preparatório à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato.  

Em seguida, deve ser realizada reunião com o Presidente da ATACOM, em data a ser designada pela assessoria desta PRDC, 
respeitada a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 9º, § 3º, da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 

 Ainda de acordo com o art. 9º, § 3º, da Resolução CSMPF n.° 87, a pessoa notificada deve ser cientificada da faculdade de estar 
acompanhada por advogado. 

 Finalmente, ao ofício destinado à notificação, deve ser anexada cópia desta portaria. 
Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do procedimento preparatório conclusos para 

deliberação. 
 

FÁBIO CONRADO LOULA 
 

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: | TO - 3082| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório n° 1.36.000.000705/2013-41. 
 
1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado nesta Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com o 

objetivo de apurar não concessão de parcela de terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra ao trabalhador rural José Gomes 
Rodrigues, mesmo diante do longo prazo em que foi feito o requerimento. 

2. Em seu depoimento, José Gomes Rodrigues afirmou que se cadastrou perante o Incra em 1998 e que, não obstante 
passados 15 (quinze) anos, a autarquia nunca concedeu a terra pretendida. 

3. Ademais, relatou que, no ano de 2009, com mais outras 6 (seis) famílias, ocupou, de forma irregular, uma gleba de terra 
desocupada no Setor Pequizeiro do Assentamento PA Manchete, a fim de conseguir trabalhar e sustentar a sua família, sendo, posteriormente, retirado 
da referida área por ordem judicial. 

4. Ao Incra foram requisitadas informações sobre os acontecimentos. Em resposta, a autarquia informou que o cadastro de 
José Gomes Rodrigues foi selecionado e homologado em 28/12/1988 para ser assentado como beneficiário no PA- Piracema. Todavia, no período 
previsto para confirmar a opção, não compareceu para assumir o lote a ele destinado. 

5. Ademais, a autarquia afirmou que José Gomes Rodrigues e um grupo de famílias invadiram, em 2009, uma área de 
reserva legal do Projeto de Assentamento Manchete, ensejando o ajuizamento de ação de reintegração de posse para recuperação da respectiva área. 

6. É o relatório do essencial. 
7. Esgotadas todas as diligências, percebe-se que é o caso de arquivamento. 
8. Com efeito, a questão envolve tão somente direito individual, cuja promoção em juízo é vedada aos órgãos de defesa dos 

direitos constitucionais do cidadão, conforme art. 15, caput, da Lei Complementar n.° 75/93. 
9. Ainda, ressalta-se que, quanto à destruição das construções levantadas pelo representante em decorrência da reintegração 

de posse deferida no processo n.° 2010.43.00.000781-8, já existe investigação sendo promovida pelo Ministério Público Federal (fl. 3, frente e verso). 
10.  Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público 

Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente procedimento preparatório, com fulcro no artigo 9º, 
caput, da Lei n.° 7.347/85. 

11. Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da 
Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 1ª Região (Naop - 1ª 
Região), poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 
7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a 
adoção das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, 
fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

12. Se o representante não for localizado proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixado-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser 
remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de 
publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser 
cientificados. 

13. Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos ao Naop - 1ª Região, para o 
necessário exame desta promoção, na forma do art. 3º, I, da Portaria PGR/MPF n.° 653/2012. 

14. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério 
Público Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se) 

15. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados ao Naop - 1ª 
Região. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

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: | TO - 3069| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000525/2013-60 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório autuado em decorrência do OFÍCIO/CES-TO n.° 177/2013, oriundo do Conselho Estadual 
de Saúde, que encaminhou a ata de sua 170ª Reunião Ordinária. 

2. Na referida reunião, discutiram-se temas relacionados ao Conselho Estadual de Saúde, entre estes: a organização e composição 
do Conselho Estadual de Saúde; a situação precária do aterro sanitário do Município de Palmas/TO, que teria sido objeto de inspeção pelos ''Órgãos 
Federais do Meio Ambiente''; os problemas na Radiologia de Araguaína; as deficiências no Hospital Geral de Palmas; a falta de pagamento aos 
Agentes de Endemia; e a falta de efetividade dos Conselhos Municipais de Saúde. 

3. Diante das supostas irregularidades apresentadas, oficiou-se ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Estado do 
Tocantins, Sr. Neirton José de Almeida, convidando-o para uma reunião para tratar dos assuntos relacionados ao procedimento administrativo em 
epígrafe. 

4. Na reunião realizada nesta Procuradoria, no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2013, o Sr. Neirton prestou os seguintes 
esclarecimentos: que estão sendo adotadas providências para edição de lei pela Assembleia Legislativa para sanar vício na iniciativa legislativa da lei 
que alterou a composição do conselho; que os problemas na radiologia de Araguaína foram resolvidos; que a causa das deficiências do Hospital Geral 
de Palmas é a demanda decorrente de violência e de acidente de trânsito, além da falta de regulação; que existe pagamento regular aos Agentes 
Comunitário de Saúde, porém em valor aquém do que estes fazem jus; e que a comissão do Conselho Estadual de Saúde, após realizar visitas aos 
municípios do Estado do Tocantins, constatou que em alguns destes o conselho municipal não estava funcionando efetivamente. 

5. É o relatório do essencial. 
6. Esgotadas todas as diligências, percebe-se que é o caso de arquivamento. 
7. Com efeito, nota-se que o Conselho Estadual de Saúde está buscando corrigir as irregularidades apontadas no âmbito de sua 

competência, pois o referido conselho já adotou providências visando sanar o vício da iniciativa de lei que alterou sua composição, com intuito de se 
regularizar e de se organizar, e deseja realizar cursos de capacitação para os membros do conselhos municipais, a fim de que os conselhos municipais 
passem a funcionar efetivamente. 

8. Em relação a situação precária do aterro do Município de Palmas, percebe-se que a atribuição para apuração desta irregularidade, 
por se tratar de matéria que envolve o meio ambiente, é do 1º Oficio da Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural Índios e Minorias, pertencente 
a esta Procuradoria de República no Estado do Tocantins. 

9. Da mesma forma, quanto aos supostos problemas na Radiologia de Araguaína, por se tratarem de irregularidades ocorridas no 
Município de Araguaína, nota-se que a atribuição para apurá-las é da Procuradoria da República no Município de Araguaína. 

10. Já acerca das deficiências no Hospital Geral de Palmas, percebe-se que estas supostas deficiências já estão sendo apuradas pelo 
Inquérito Civil n.° 1.36.000.000907/2013-93, instaurado visando à coleta regular e legal de elementos a respeito das falhas na ordenação do acesso aos 
serviços públicos de assistência à saúde sob responsabilidade do Estado do Tocantins, especialmente no Hospital Geral Público de Palmas. 

11. Por fim, a respeito da suposta falta de pagamento aos Agentes de Endemia, nota-se que o pagamento a estes profissionais vem 
sendo efetuado regularmente e que a irregularidade diz respeito ao valor recebido ser aquém do que fazem jus. Portanto, trata-se de direito individual 
disponível. 

12.Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público Federal, 
por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento dopresente procedimento preparatório, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei 
n.° 7.347/85.  

13. Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da 
Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 1ª Região (Naop - 1ª 
Região), poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 
7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a 
adoção das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, 
fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

14. Se o representante não for localizado, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixado-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo.  

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser 
remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de 
publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser 
cientificados. 

15. Remetam-se os autos ao Naop - 1ª Região, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, para o necessário exame desta 
promoção, na forma do art. 3º, I, da Portaria PGR/MPF n.° 653/2012. 

16. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério 
Público Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 
 

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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Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se) 

17. Ademais, encaminhe-se cópias do procedimento administrativo em epígrafe ao 1º Oficio da Defesa do Meio Ambiente, 
Patrimônio Cultural Índios e Minorias e à Procuradoria da República no Município de Araguaína, para que adotem as medidas cabíveis no âmbito de 
suas atribuições. 

18. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados ao Naop - 1ª Região. 
 

FÁBIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | TO - 3066| 
DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório n.° 1.36.000.000792/2013-37. Promoção de 
arquivamento 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado visando à regular e legal coleta de elementos a respeito de supostas 
irregularidades envolvendo contratos de financiamento de veículos, conforme representação apresentada pelo Instituto Nacional de Defesa do 
Consumidor -Inadec. 

2. Diante das supostas irregularidades apresentadas, oficiou-se ao diretor do referido instituto, para que informasse quais 
instituições financeiras estariam praticando, no Estado do Tocantins, as condutas ilícitas narradas na representação de fls. 2/8. 

3. Em resposta ao ofício, o Inadec enviou a esta Procuradoria da República listagem contendo nomes de todas as instituições 
financeiras atuantes no Estado do Tocantins, não especificando, contudo, quais delas estariam envolvidas na celebração ilegal de contrato de 
financiamento de veículos. 

4. Nessa senda, não se vislumbra, nos autos, elementos suficientes para o prosseguimento das investigações. Com efeito, conforme 
dito anteriormente, o representante não discriminou quais instituições estariam envolvidas na prática do ilícito narrado, enviando, apenas, ''listagem de 
instituições financeiras no Estado do Tocantins'' (fl 16). 

5.Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público Federal, 
por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente procedimento preparatório, com fulcro no artigo 9º, caput, da 
Lei n.° 7.347/85.  

6. Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da 
Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento pela 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões 
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a 
adoção das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, 
fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

7. Se o representante não for localizado, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixado-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo.  

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser 
remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de 
publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser 
cientificados. 

8. Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, na forma do art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 

9. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério 
Público Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se) 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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10. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados à 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
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