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5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
##ÚNICO: | 5CCR  - 69488| 

PORTARIA Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

Transforma a Relatoria Especial de Educação em Grupo de Trabalho sobre 
exame da prestação de contas pelo Ministério da Educação. 
 

A 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e considerando a deliberação dos Membros da Câmara, 
por ocasião da 704ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2013, resolve: 

Art. 1º. Transformar a Relatoria Especial de Educação em Grupo de Trabalho com o objetivo de examinar a prestação de contas 
pelo Ministério da Educação. 

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

DENISE VINCI TULIO 
Subprocuradora-Geral da República-Coordenadora da 5ª CCR 

##ÚNICO: | 5CCR  - 69511| 
PORTARIA Nº 2, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Altera a Portaria 5ª CCR nº 6, de 26 de setembro de 2013, que trata da 
composição do Grupo de Trabalho “Habitação de Interesse Social”. 
 

A 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 

Art. 1º. Alterar a composição do Grupo de Trabalho Habitação de Interesse Social, instituído conforme Portaria 5ª CCR nº 5, de 12 
de setembro de 2013: 

a) Considerando o Ofício GABPC/PR/RS/nº 6680/2013, de 22 de outubro de 2013, incluir o Procurador da República Roberson 
Henrique Pozzobon em substituição àProcuradora da República Fabíola Dörr Caloy; 

b) Considerando a deliberação dos Membros da 5ª Câmara, por ocasião da 775ª Reunião Ordinária, de 2 de dezembro de 2013, 
incluir o Procurador da República Ailton Benedito de Souza em substituição ao Procurador da República Pedro Antônio de Oliveira Machado. 

Art. 3º. A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 
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Edilson Vitorelli Diniz Lima - Coordenador; 
Aiton Benedito de Souza; 
André Bueno da Silveira; 
Carlos Roberto Diogo Garcia; 
Edmundo Antonio Dias Netto Junior; 
Frederico de Carvalho Paiva; 
Gabriel da Rocha; 
Roberson Henrique Pozzobon. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

DENISE VINCI TULIO 
Subprocuradora-Geral da República-Coordenadora da 5ª CCR 

##ÚNICO: | 5CCR - 69391| 
PORTARIA Nº 3, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Designa o Procurador da República Edilson Vitorelli Diniz Lima como Relator 
Substituto da Relatoria Especial Aplicação de Verbas Federais em Saúde. 
 

A 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e considerando a deliberação dos Membros da Câmara, 
por ocasião da 775ª Reunião Ordinária, de 2 de dezembro de 2013, resolve:  

Art. 1º. Designar o Procurador da República Edilson Vitorelli Diniz Lima como substituto do Subprocurador-Geral da República 
Oswaldo José Barbosa da Silva na Relatoria Especial Aplicação de Verbas Federais em Saúde, em suas faltas e impedimentos. 

Art. 2º. A composição da Relatoria Especial fica assim definida: 
Oswaldo José Barbosa Silva - Relator; 
Edilson Vitorelli Diniz Lima - Relator Substituto. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

DENISE VINCI TULIO 
Subprocuradora-Geral da República-Coordenadora da 5ª CCR 

##ÚNICO: | 5CCR  - 69485| 
PORTARIA Nº 4, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
Nomeia os integrantes do Grupo de Trabalho sobre exame da prestação de 
contas pelo Ministério da Educação. 
 

A 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 

Art. 1º.Nomear os integrantes do Grupo de Trabalho sobre exame da prestação de contas pelo Ministério da Educação, instituído 
por meio da Portaria 5ª CCR nº 1, de 2 de abril de 2014:  

Melina Castro Montoya Flores - Coordenadora; 
Eduardo da Silva Villas Boas - Coordenador Substituto; 
Carolina Bonfadini de Sá; 
Daniela Caselanisitta; 
Fábio George Cruz da Nóbrega; 
José Milton Nogueira Júnior; 
Ovídio Augusto Amoedo Machado; 
Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | AC - 3025| 

PORTARIA Nº 35, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e pelo art. 6º, inciso VII, “b”, c/c art. 7º, inciso I, ambos 
da Lei Complementar 75/93, e 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo patrimônio público, nos termos da alínea “b”, do 
inciso III, do artigo 5º da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que o objeto do Procedimento Preparatório n. 1.14.001.000143/2012-11 era apurar a ocorrência de danos em 
veículo de propriedade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

CONSIDERANDO que, não obstante o servidor Urbano Lopes da Silva Junior tenha reparado os mencionados danos às suas 
expensas, tendo apenas deixado de comunicar ao ICMBio a respeito do acidente com o automóvel, há também indícios nos autos do referido 
procedimento de que o servidor em questão teria utilizado veículo oficial para fins particulares, inclusive transportando pessoas estranhas às funções 
institucionais, o que poderia configurar ato de improbidade administrativa (art. 9º, inciso XII, da Lei n. 8.429/1992);e 

CONSIDERANDO que o prazo do Procedimento Preparatório n. 1.14.001.000143/2012-11, instaurado por meio do despacho de fl. 
1, esgotou-se em 22/03/2014, sem que tenham sido encerradas as diligências necessárias; 
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RESOLVE, 
CONVERTER o citado Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, com o fito de “Apurar a utilização por servidor do ICMBio, 

da unidade RESEX Alto Juruá, de bens públicos para fins particulares”. 
Diante do exposto, 
DETERMINA: 
1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 
2. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 dias, na forma do art. 6º, da 

Resolução n. 87/20120, do CSMPF;  
3. Expeça-se ofício à Coordenação Regional da 1ª Região do ICMBio solicitando que informe o seguinte: 
a) se foi instaurado processo administrativo disciplinar a respeito do que já foi apurado nos procedimentos n. 02070.002493/2013-

47 e n. 02119.000022/2013-09, que têm por objeto, respectivamente, a utilização de veículo oficial para fins particulares e a ocorrência de danos 
causados ao veículo de placa NDX 1598, encaminhando a documentação remanescente; e 

b) de que forma ocorre o controle da utilização de veículos pertencentes ao ICMBio, notadamente na RESEX Alto Juruá, por parte 
dos servidores; se há registro documental sobre tal utilização no período apurado pelos processos administrativos; e se os veículos são conduzidos 
exclusivamente por motoristas terceirizados ou também por servidores da autarquia.  

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

RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | AM - 1466| 

PORTARIA Nº 15, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, 
“b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 
87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 a sua garantia (CF, art. 129, 
II); bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil que estão elencados nos arts. 196 a 200 da Constituição 
Federal e, especialmente, o § 3º do art. 198, em que os princípios da universalidade, integralidade e equanimidade encontram evidente expressão; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório n° 1.13.001.000125/ 2013-49, instaurado a partir de Representação formulada pelo 
atual gestor municipal de Tabatinga, eleito para o quadriênio 2013/2016, em que se aponta que seu antecessor descumpriu com o dever de prestar 
contas dos gastos com saúde junto ao SIOPS, o que acarretou a inclusão do nome do Município no Cadastro Único de Convênio (CAUC), condição 
essa que impede o ente federativo de celebrar novos convênios com a União e com o Estado; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde informa através da Nota Técnica de fls. 23/24, que apesar de o SIOPS ser alimentado 
pelo ente federativo, “a comprovação junto aos órgãos federais da aplicação de recursos próprios em saúde para fins de recebimento de transferências 
voluntárias, foi informado ao Município que a classificação do município como Sem Balanço não traz em si o condão de suprimir a obrigação imposta 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, art. 25, IV, “b”) e os ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias aplicável ao exercício de 2013, 
que faculta ao beneficiário(no caso o município) a comprovação das exigências fiscais pelo CAUC ou outro meio documental”. E que que as sanções 
aplicáveis aos entes que porventura não alimentem o SIOPS estão previstas na Lei Complementar nº 141/2012 e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro 
de 2012, com implicações no que diz respeito a transferências constitucionais e voluntárias;  

CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o §3o, , do art. 198, da 
Constituição Federal, a qual dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde; além de ter estabelecido critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; 

CONSIDERANDO a disciplina do Decreto Nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, que regulamenta os procedimentos de 
condicionamento e restabelecimento das transferências de recursos provenientes das receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas 
“a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição, e dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento das 
transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de que trata a Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

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

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente procedimento preparatório se encontra vencido, tendo sido já 
prorrogado anteriormente, e tendo em vista a necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento 
do feito ou à propositura de ações de responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades;  

DETERMINO a conversão do procedimento preparatório em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, definindo como objeto: 
Apurar ausência de informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) em decorrência da não apresentação do (I) 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do (II) Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Próprias com Ações e Serviços Públicos 
de Saúde, e dos (III) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, pela Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, bem como, com base no artigo 5º, inciso 
IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 
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I – a comunicação eletrônica à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da presente peça de informação, 
com o envio da portaria para publicação na imprensa oficial, bem como a afixação no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 
10 (dez) dias;  

II - Seja expedida RECOMENDAÇÃO para o Prefeito e para o(a) Secretário(a) de Saúde do Município de Tabatinga-AM, 
instando-os a observar o comando legal encartado na Lei Complementar nº 141/2012 e no Decreto nº 7.827/2012, especialmente no que toca à 
alimentação do SIOPS, definindo o prazo de 30 (trinta) dias para acatamento da Recomendação e comunicação ao Ministério Público Federal. Seja a 
recomendação encaminhada para publicação no sistema, bem como enviado a Assessoria de Comunicação para publicação. 

Com o término do prazo definido para cumprimento da Recomendação, deverá ser feita nova pesquisa pelo setor de informática da 
PRM, certificando se a Recomendação expedida foi acatada ou não, após o que deverá ser o auto concluso ao Gabinete para avaliação da possibilidade 
de arquivamento dos autos ou necessidade de propositura de eventual Ação Civil Pública contra o Município.  

 
FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 

##ÚNICO: | AM - 1464| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Inquérito Civil Público n.º 1.13.001.000125/2013-49 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício das atribuições 
constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, 
“b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 
87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 a sua garantia (CF, art. 129, 
II); bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos, na 
defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil que estão elencados nos arts. 196 a 200 da Constituição 
Federal e, especialmente, o § 3º do art. 198, em que os princípios da universalidade, integralidade e equanimidade encontram evidente expressão; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o §3o, , do art. 198, da 
Constituição Federal, a qual dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde; além de ter estabelecido critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; 

CONSIDERANDO a disciplina do Decreto Nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, que regulamenta os procedimentos de 
condicionamento e restabelecimento das transferências de recursos provenientes das receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas 
“a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição, e dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento das 
transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de que trata a Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

CONSIDERANDO que o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) foi criado no âmbito do 
Ministério da Saúde em 1999 para coletar, recuperar, processar, armazenar, organizar e disponibilizar dados e informações sobre receitas totais e 
despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), sendo utilizado para apurar o gasto público com saúde nas três esferas do governo; 

CONSIDERANDO que, em razão de o SIOPS demonstrar, dentre outras informações relevantes para a saúde, a aplicação dos 
recursos próprios em ASPS, desde outubro de 2005 o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN/MF) passou a utilizar os dados existentes no SIOPS para fins de comprovação da aplicação de recursos mínimos na saúde, que 
é um dos requisitos para efetivação de transferências voluntárias (LRF, art. 25, §1º, IV, “b”);  

CONSIDERANDO que, antes do advento da Lei Complementar nº 141/2012, que expressamente tornou obrigatória a alimentação 
do SIOPS para União, Estados e Municípios, a alimentação do sistema por parte dos gestores públicos era considerada, inicialmente, um dever de 
prestar contas dos gastos públicos em ASPS, e respeito aos princípios constitucionais da publicidade e da moralidade; 

  
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.827/2012, ao regulamentar a Lei Complementar nº 141/2012, tornou obrigatória, a partir 

deste ano de 2014, a alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), referente ao exercício financeiro de 2013, 
havendo previsão de sanções aplicáveis aos entes que não alimentarem o SIOPS; 

Resolve RECOMENDAR ao(à) Secretário(a) de Saúde e ao Prefeito do Município de Tabatinga-AM que promovam a constante 
alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), iniciando com as informações referentes ao exercício 
financeiro de 2013, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012 e ao Decreto nº 7.827/2012. 

Ressalta-se que o Decreto nº 7.827/2012 dispõe, em seu Capítulo IV, acerca do condicionamento das transferências constitucionais 
e da suspensão das transferências voluntárias como sanções aplicáveis em caso de verificação de descumprimento da aplicação dos percentuais 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde e de não aplicação efetiva do montante que deixou de ser aplicação em ações e serviços públicos de 
saúde em exercícios anteriores. E que a falta de preenchimento do SIOPS configura ato de improbidade administrativa de atenta contra os princípios da 
administração pública, principalmente os da publicidade, moralidade e transparência. 

O gestor da pasta da saúde em Tabatinga-AM e o Prefeito Municipal deverão informar à Procuradoria da República no Município 
de Tabatinga, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao acatamento da presente Recomendação, encaminhando espelho das páginas do Sistema 
preenchidas com dados do municípios. 

O Ministério Público Federal adverte que, conforme art. 23 § 2° da Resolução Nº 87, de 6 de Abril de 2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, na hipótese de desatendimento à recomendação aqui expressa, o Ministério Público poderá adotar todas as medidas 
jurídicas cabíveis, cíveis e/ou criminais, em desfavor dos responsáveis. 

 
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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Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em cumprimento aos arts. 16 e 23 da 
Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como encaminhe-se para publicação no diário eletrônico deste órgão.  

Cumpra-se. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 
##ÚNICO: | AM - 1471| 

RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 7 DE ABRIL DE 201 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.13.001.000131/2013-04. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício das atribuições 
constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, 
“b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 
87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 a sua garantia (CF, art. 129, 
II); bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos, na 
defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil que estão elencados nos arts. 196 a 200 da Constituição 
Federal e, especialmente, o § 3º do art. 198, em que os princípios da universalidade, integralidade e equanimidade encontram evidente expressão; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o §3o, , do art. 198, da 
Constituição Federal, a qual dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde; além de ter estabelecido critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; 

CONSIDERANDO a disciplina do Decreto Nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, que regulamenta os procedimentos de 
condicionamento e restabelecimento das transferências de recursos provenientes das receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas 
“a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 da Constituição, e dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento das 
transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de que trata a Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

CONSIDERANDO que o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) foi criado no âmbito do 
Ministério da Saúde em 1999 para coletar, recuperar, processar, armazenar, organizar e disponibilizar dados e informações sobre receitas totais e 
despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), sendo utilizado para apurar o gasto público com saúde nas três esferas do governo; 

CONSIDERANDO que, em razão de o SIOPS demonstrar, dentre outras informações relevantes para a saúde, a aplicação dos 
recursos próprios em ASPS, desde outubro de 2005 o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN/MF) passou a utilizar os dados existentes no SIOPS para fins de comprovação da aplicação de recursos mínimos na saúde, que 
é um dos requisitos para efetivação de transferências voluntárias (LRF, art. 25, §1º, IV, “b”);  

CONSIDERANDO que, antes do advento da Lei Complementar nº 141/2012, que expressamente tornou obrigatória a alimentação 
do SIOPS para União, Estados e Municípios, a alimentação do sistema por parte dos gestores públicos era considerada, inicialmente, um dever de 
prestar contas dos gastos públicos em ASPS, e respeito aos princípios constitucionais da publicidade e da moralidade; 

  
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.827/2012, ao regulamentar a Lei Complementar nº 141/2012, tornou obrigatória, a partir 

deste ano de 2014, a alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), referente ao exercício financeiro de 2013, 
havendo previsão de sanções aplicáveis aos entes que não alimentarem o SIOPS; 

Resolve RECOMENDAR ao(à) Secretário(a) de Saúde e ao Prefeito do Município de Atalaia do Norte-AM que promovam a 
constante alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), iniciando com as informações referentes ao exercício 
financeiro de 2013, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012 e ao Decreto nº 7.827/2012. 

Ressalta-se que o Decreto nº 7.827/2012 dispõe, em seu Capítulo IV, acerca do condicionamento das transferências constitucionais 
e da suspensão das transferências voluntárias como sanções aplicáveis em caso de verificação de descumprimento da aplicação dos percentuais 
mínimos em ações e serviços públicos de saúde e de não aplicação efetiva do montante que deixou de ser aplicação em ações e serviços públicos de 
saúde em exercícios anteriores. E que a falta de preenchimento do SIOPS configura ato de improbidade administrativa de atenta contra os princípios da 
administração pública, principalmente os da publicidade, moralidade e transparência. 

O gestor da pasta da saúde em Atalaia do Norte-AM e o Prefeito Municipal deverão informar à Procuradoria da República no 
Município de Tabatinga, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao acatamento da presente Recomendação, encaminhando espelho das páginas do Sistema 
preenchidas com dados do municípios. 

O Ministério Público Federal adverte que, conforme art. 23 § 2° da Resolução Nº 87, de 6 de Abril de 2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, na hipótese de desatendimento à recomendação aqui expressa, o Ministério Público poderá adotar todas as medidas 
jurídicas cabíveis, cíveis e/ou criminais, em desfavor dos responsáveis. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em cumprimento aos arts. 16 e 23 da 
Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como encaminhe-se para publicação no diário eletrônico deste órgão.  

Cumpra-se. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 
 

 
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: | AM - 1469| 

DESPACHO DE 24 DE JANEIRO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 1.13.001.000021/2012-53 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para “apurar possível malversação de verbas públicas federais repassadas pelo 
Ministério da Educação ao Município de Tabatinga/AM, mais especificamente relacionadas a recursos do PNAE referentes aos exercícios de 2009 e 
2010”. 

Foram encaminhados Ofícios ao FNDE, à CGU e ao Tribunal de Contas da União. 
O FNDE, por meio do Ofício nº 1573/2013-DIADE/CGCAP/DIFIN/FNDE, de 14/08/2013, informa que os autos concernentes à 

prestação de contas dos recursos financeiros repassados à Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM à conta do PNAE, exercícios 2009 e 2010, aguardam 
análise financeira (fls. 72/74). 

O TCU, por sua vez, encaminha CD contendo a cópia do processo TC 007.230/2012-5, que ainda se encontra em análise, naquela 
Secretaria de Controle Externo do Amazonas, não havendo ainda manifestação definitiva sobre o processo (fls. 75/76). 

Após reiteração de ofício encaminhado à Controladoria-Geral da União, foi recebido Ofício nº 516/2014/CGU-Regional/AM/CGU-
PR, em 09 de janeiro de 2014, em que informa que a resposta já foi enviada por meio do Ofício 26.406/2013/CGU-Regional/AM/CGU-PR, de 
03/09/2013, conforme comprovam cópia do ofício e do AR anexos. Verifica-se que o referido documento não foi juntado aos autos. Todavia, como foi 
encaminhada sua cópia, é possível aferir o conteúdo da resposta, em que a CGU informa que as referidas Ordens de Serviço solicitadas encontram-se 
em fase de correção, aguardando ainda homologação por parte do Órgão Central da CGU e que, tão logo homologadas, será encaminhado o relatório ao 
MPF.  

Assim, considerando que ainda não há informações conclusivas acerca das irregularidades detectadas na fiscalização realizada pela 
CGU por ocasião dos trabalhos relativos ao 32º e 33º Sorteios Públicos, e tendo em vista o vencimento do prazo de conclusão do presente Inquérito 
Civil, DETERMINO: 

a) seja prorrogado o prazo dos presentes autos, com as anotações e registros de praxe; 
b) sejam os autos acautelados, até 07 de abril de 2014, quando então devem ser encaminhados ofícios ao FNDE e à CGU 

solicitando informações atualizadas sobre os processos; 
c) seja realizada consulta ao site do TCU, para verificar o andamento do processo TC 007.230/2012-5, obtendo cópia do Acórdão, 

caso já concluído. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 
Procuradora Da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | BA - 14541| 

PORTARIA Nº 119, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições, considerando o teor da Portaria PGR nº 70, de 21 de fevereiro de 2011, resolve: 

I - Designar o Procurador da República GABRIEL PIMENTA ALVES, lotado na PRM/Campo Formoso, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, participar da audiência designada para o dia 09/04/2014, na Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, tendo em vista o afastamento 
dos titulares. 

 
MELINA CASTRO MONTOYA FLORES 

##ÚNICO: | BA - 1280| 
PORTARIA Nº 29, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição 

Federal, precipuamente a 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;  

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos 
entre eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; o artigo 8º, parágrafo 1º da 
Lei n° 7.347/85; a Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o recebimento, nesta Procuradoria, de representação do MUNICÍPIO DE CANARANA/BA, noticiando a 
ausência de prestação de contas dos recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome à referida municipalidade por 
meio de convênio SIAFI nº 707.163 (nº original 00183/2009);  

RESOLVE, o signatário, nos termos do artigo 4°, §1º, da Resolução n° 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e artigo 2º, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 23/2007, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, determinando a autuação da presente portaria, realização 
dos registros de praxe, bem como a adoção das seguintes diligências preliminares: 

a) Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente Inquérito Civil Público, consoante determinação 
do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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b) Altere-se as informações da autuação no Sistema Único de Informações do MPF, fazendo constar como Inquérito Civil; 
c) Notifique-se o ex gestor, EZENIVALDO ALVES DOURADO, para que, querendo, se manifeste acerca dos fatos narrados na 

representação, no prazo de 15 (quinze) dias; 
d) Oficie-se ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações 

acerca da prestação de contas do convênio SIAFI nº 707.163 (nº original 00183/2009); 
e) Concluso em 30 (trinta) dias, ou com a resposta, o que ocorrer primeiro. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
##ÚNICO: | BA - 14666| 

PORTARIA Nº 7, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, e, 

a) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 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, inciso III, da Constituição Federal), bem 
como zelar pela defesa do patrimônio cultural brasileiro (art. 5º, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93); 

b) CONSIDERANDO que, segundo o inciso V, do art. 216, da Constituição Federal de 1988, “Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (…) V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”; 

c) CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

d) CONSIDERANDO que o prazo acima assinalado já expirou, e que diligências ainda se fazem necessárias para conclusão das 
investigações e deliberação acerca de eventual ajuizamento de ação civil pública ou promoção de arquivamento; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002247/2013-42 em INQUÉRITO CIVIL, com a seguinte ementa: 
“Apurar danos ao patrimônio cultural decorrentes de incêndio em casarão localizado na Rua Rodrigues Alves, no Bairro Comércio, próximo ao Plano 
Inclinado, nesta urbe, em área tombada pelo IPHAN”. 

Ante o exposto, determino a realização das seguintes providências: 
1. Registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo. Comunique-se a conversão deste procedimento administrativo em 

inquérito civil à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, remetendo cópia desta portaria e solicitando sua publicação, conforme previsto no art. 16 da 
Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

2. Oficie-se ao IPHAN, solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, referente à Informação Técnica nº 303/2013 daquela procedência, 
informações atualizadas sobre o estado atual do imóvel e quais as intervenções já realizadas. Requer, ainda, seja informado se já foi apresentado projeto 
de restauração pelo proprietário do bem; 

3. Após, voltem-me os autos conclusos. 
 

CAROLINE ROCHA QUEIROZ 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | BA - 14633| 
PORTARIA Nº 8, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, e, 
a) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 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, inciso III, da Constituição Federal), bem 
como zelar pela defesa do meio ambiente (art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

b) CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “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”. 

c) CONSIDERANDO que, consoante § 4º, do art. 225, da Constituição Federal de 1988, “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
conduções que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. 

d) CONSIDERANDO os objetivos delineados na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, em especial artigos 2º e 4º) e 
demais normas de proteção ambiental, bem como o regramento supranacional do qual o Brasil é signatário (Agenda 21, a Declaração do Rio, a 
Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas, entre 
outros); 

e) CONSIDERANDO representação encaminhada a este Parquet federal, noticiando implantação de empreendimento de 
carcinicultura na Praia da Igreja de Santa Luzia, em Salinas da Margarida/BA, causando destruição de vegetação de manguezal; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, o qual passará a contar com a seguinte ementa: “Apurar implantação de 
empreendimento de carcinicultura na Praia da Igreja de Santa Luzia, em Salinas da Margarida/BA”. 

Ante o exposto, determino a realização das seguintes providências: 
1. Registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, remetendo cópia desta portaria e solicitando sua publicação, conforme previsto no art. 16 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 
2010, do Conselho Superior do do Ministério Público Federal; 

2. Oficie-se ao INEMA, ao Município de Salinas da Margarida e à SPU/BA, solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações 
e providências sobre os fatos reportados na documentação em anexo; 
 

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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3. Encaminhe-se cópia do presente à Coordenadoria Criminal, para providências cabíveis naquela esfera de atuação; 
4. Com as respostas, ou findo o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos. 
 

CAROLINE ROCHA QUEIROZ 
 

##ÚNICO: | BA - 1282| 
PORTARIA Nº 30, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição 

Federal, precipuamente a 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;  

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos 
entre eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/92); 

CONSIDERANDO o recebimento, nesta Procuradoria, de representação encaminhada por FRANCINEIDE RODRIGUES 
GOMES, cidadã residente em Irecê/BA, noticiando possíveis irregularidades na entrega de casas populares do conjunto habitacional Vila Esperança, 
Programa Minha Casa Minha Vida, localizado no já referido município; 

RESOLVE o signatário INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com o fito de 
apurar as possíveis irregularidades supracitadas, bem como DETERMINAR as seguintes diligências: 

a) Informe-se, via e-mail, à 5ª CCR sobre a instauração do presente procedimento, enviando em arquivo digital esta portaria; 
b) Altere-se as informações da autuação no Sistema Único de Informações do MPF, fazendo constar como Procedimento 

Preparatório; 
c) Oficie-se à Prefeitura de Irecê/BA, solicitando que se manifeste acerca dos fatos no prazo de 15 (quinze) dias; 
d) Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca do fatos narrados na representação, no prazo de 15 (quinze) 

dias; 
e) Concluso em 30 (trinta) dias, ou com a resposta, o que ocorrer primeiro. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
##ÚNICO: | BA - 1290| 

PORTARIA Nº 31, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

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

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

CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição 
Federal, precipuamente a 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;  

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos 
entre eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/92); 

CONSIDERANDO o recebimento, nesta Procuradoria, de representação encaminhada anonimamente por cidadão residente em 
Andaraí/BA, noticiando possíveis irregularidades na construção de casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, bem como de uma 
escola/creche, localizados no já referido município; 

RESOLVE o signatário INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com o fito de 
apurar as possíveis irregularidades supracitadas, bem como DETERMINAR as seguintes diligências: 

a) Informe-se, via e-mail, à 5ª CCR sobre a instauração do presente procedimento, enviando em arquivo digital esta portaria; 
b) Altere-se as informações da autuação no Sistema Único de Informações do MPF, fazendo constar como Procedimento 

Preparatório; 
c) Oficie-se à Prefeitura de Andaraí/BA, solicitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos fatos, notadamente 

sobre a origem dos recursos para a construção dos prédios referidos na representação; 
d) Concluso em 30 (trinta) dias, ou com a resposta, o que ocorrer primeiro. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
##ÚNICO: | BA - 1262| 

PORTARIA Nº 55, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições institucionais, e 
considerando: 
 

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) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei 
Complementar; 

b) que o objeto de apuração do Inquérito Policial 192/2010 (cópia anexa) tem repercussão na seara de defesa do patrimônio público 
e se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação nos municípios vinculados à PRM- Alagoinhas/BA; 

c) o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

Converte o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto, nos termos do art. 5º, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006 e do art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

 

Resumo: Apurar as responsabilidades de natureza cível de servidores do INCRA e do Banco do Brasil que concorreram para efetivação indevida 
de crédito de R$ 507.400,00 em conta bancária do particular Marivaldo Souza Lima, bem como adotar as medidas para ressarcimento ao erário. 

Possível(is) responsável(is): Marivaldo Souza Lima, servidores do INCRA e do Banco do Brasil. 

Autor da representação: Instauração de ofício. 

 
Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático e comunicada a 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
Com vistas à instrução dos autos, oficie-se à Procuradoria Federal na Bahia, com referência aos documentos de fls. 92/94 e 109/115 

do Apenso II, vol. II do IPL (numeração original), com o fim de solicitar informações sobre: 
a) a propositura das medidas judiciais para recomposição do patrimônio lesado em razão dos fatos apurados na Sindicância objeto 

do procedimento administrativo INCRA nº 54160.004027/2009-12, com a remessa de cópias da petição inicial e relatos sobre o andamento do processo 
judicial; 

b) o resultado da mencionada Sindicância, com remessa de cópias de eventual parecer jurídico produzido após 16/11/2012 
(Despacho nº 437/2012/GAB) e da decisão final da autoridade administrativa. 

 
RUY NESTOR BASTOS MELLO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | CE - 12192| 
PORTARIA Nº 79, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

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

arts. 127 caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório (PP) nº 1.15.000.002499/2013-34, em 

01/10/2013, em razão da denúncia em face de um servidor do IBAMA, ocupante do cargo de Fiscal, de suposta prestação de consultoria a empresas no 
Estado do Ceará, objetivando a emissão de licenças ambientais; 

CONSIDERANDO a necessidade de aguardar o resultado da apuração dessa denúncia no âmbito da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao IBAMA, requisitada por meio do Ofício nº 653/2014 (fl. 09) e firmar convicção sobre as medidas a serem adotadas por este 
Parquet federal; 

DETERMINA: 
1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil (IC), mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício 

para o qual distribuído. 
2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou a PFDC. 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

4. Que a SOTC anote a vinculação do presente IC ao PP anterior, para fins de recebimento de ofícios eventualmente pendentes de 
resposta. 

 
FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | DF - 12818| 
PORTARIA Nº 155, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Ref.: Notícia de Fato 1.16.000.001732/2013-24 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

 
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 os documentos anexos noticiam suposta ocorrência de improbidade administrativa no âmbito do Hospital 
Universitário de Brasília – HUB/UnB, consistente no não cumprimento da carga horária contratada de quarenta horas semanais, prejudicando o 
atendimento aos pacientes do hospital; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: SAMUEL RAMALHO AVELINO, LUIZ FELIPE OLIVEIRA E SILVA; WENZEL CASTRO DE ABREU; JULIANO 

DE PÁDUA NAKASHIMA e ERONIDES SALUSTIANO BATALHA FILHO. 
Objeto: apurar plausibilidade e tomar providências em relação a notícia de que os referidos médicos e físicos do HUB não cumprem 

a carga horária de quarenta horas semanais, prejudicando o atendimento aos pacientes do hospital e prejuízo ao erário. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | DF - 12823| 

PORTARIA Nº 156, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Administrativo1.16.000.003956/2011-17 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo foi instaurado há mais de 180 dias;  
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 2º, §6º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e o art. 

4º, §§ 1º e 2º, da Resolução 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento administrativo deve ser concluído no prazo 
de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez; 

CONSIDERANDO que não foram esgotadas todas as diligências cabíveis no caso, razão pela qual é necessária a continuidade da 
investigação; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Administrativo em INQUÉRITO CIVIL, com este objeto: apurar e tomar 
providências em relação à notícia de possível descumprimento, pelo Ministro Carlos Roberto Lupi, da jornada de trabalho e das obrigações a que se 
sujeitava quando ocupou o cargo de Assessor na Câmara dos Deputados, entre os anos de 2000 e 2006. 

Requerido: CARLOS ROBERTO LUPI 
Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e remeter cópia para que providencie a publicação no Diário 

Oficial da União; 
(2)afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(3)alterar a capa destes autos para que conste como objeto do Inquérito Civil o descrito retro. 
(4)incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito 

Federal.  
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | DF - 12929| 

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.002866/2013-62 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Objeto: CÂMARA DOS DEPUTADOS. ACÚMULO DE CARGOS. Suposta acumulação irregular de cargos públicos atribuída a 

Nilson Martins Monteiro, Secretário Municipal de Turismo de Padre Bernardo/GO e Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados. 
Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e remeter cópia para que providencie a publicação no 

Diário Oficial da União; 
(2) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(3) alterar a capa destes autos para que conste como objeto do Inquérito Civil o descrito retro; 
(4) incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito 

Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
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: | DF - 12809| 

PORTARIA Nº 159, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.003001/2013-13 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: CLEON VALENTIM DE SOUZA; SAMUEL HORN PUREZA; ADELINO DIAS COSTA BANDEIRA; JOSÉ 

PAULO FERNANDES; EDIR PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO NUNES RIBEIRO. 
Objeto: COLÉGIOS MILITARES. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC. Suposta irregularidade nas 

ocupações do cargo gratificado temporário para oficial da reserva, denominado Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Em tese, diversos oficiais 
cumulariam as tarefas com cargos de chefia, em desacordo com as portarias que regulamentam o serviço. 

Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e remeter cópia para que providencie a publicação no 

Diário Oficial da União; 
(2) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(3) alterar a capa destes autos para que conste como objeto do Inquérito Civil o descrito retro; 
(4) incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito 

Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | DF - 12852| 

PORTARIA Nº 160, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.015582/2013-04 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA – MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO. 
Objeto: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Possível 

prática de ato administrativo contrário à Lei nº 5.194, de 24/12/1966, artigos 12 e 27, alínea ''g'', pelo Sr. Antônio Eustáquio Andrade Ferreira, Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, constituído pela nomeação de profissional formado em direito e não em agronomia para ocupar o cargo de 
Secretário da Defesa Agropecuária - SDA/MAPA. Inobservância da Resolução nº 430, de 13/08/1999, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia - CONFEA, que estabelece a exigência de formação na área de engenharia/agronomia e registro no conselho regional de engenharia para 
o exercício de cargos que exigem conhecimentos técnicos de agronomia, sob pena de ser caracterizado o exercício ilegal da profissão pelo profissional 
que não a atender.  

Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e remeter cópia para que providencie a publicação no 

Diário Oficial da União; 
(2) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(3) alterar a capa destes autos para que conste como objeto do Inquérito Civil o descrito retro; 
(4) incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito 

Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | DF - 12858| 

PORTARIA Nº 161, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.23.007.000090/2013-41 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 

 
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 instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: MPOG - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
Objeto: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PODER REGULAMENTAR. Declínio de atribuição 

PRM-TUU. Supostas irregularidades na edição da Portaria Normativa nº 3, de 30 de julho de 2009, expedida pela Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em tese, a portaria apresenta incompatibilidade com o que dispõe a Lei 8.112/90 

Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e remeter cópia para que providencie a publicação no 

Diário Oficial da União; 
(2) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(3) alterar a capa destes autos para que conste como objeto do Inquérito Civil o descrito retro; 
(4) incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito 

Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | DF - 12946| 

PORTARIA Nº 162, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante subscrito, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, 
conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2o, §6°, no art. 4o e no art. 7º, IV e §2° I e II, todos da Resolução n° 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, bem como nos arts. 1º e ss. da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público, que regulamentam o 
Inquérito Civil; 

Instaura Inquérito Civil procedente do Procedimento Preparatório n° 1.16.000.001273/2011-17, com o escopo de investigar suposta 
irregularidade no funcionamento de serviço potencialmente poluidor (beneficiamento de mármore e granito) em área circundante à Unidade de 
Conservação Parque Nacional de Brasília, sem licenciamento ambiental. 

1.Comunique-se a Conspícua 4º Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente inquérito civil, 
encaminhando-lhe arquivo digital desta portaria, para fins de cumprimento da Resolução CSMPF n° 87/2006, art. 6º, c/c art. 16 (publicação no Diário 
Oficial);  

2. Para que a(s) parte(s) responda(m) em conformidade com o objeto destes autos, toda e qualquer requisição deverá ser instruída 
com cópia da presente portaria de instauração, nos termos da Resolução CSMPF n° 87, de 6.4.2010, art. 9º, § 9º, incluído pela Resolução CSMPF n° 
106, de 6.4.2010; 

3. Promova-se a verificação do decurso do prazo de 1 ano, a contar da data desta portaria. 
 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | DF - 12901| 
PORTARIA Nº 164, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas no art. 6.º da Lei Complementar nº 75/93;  
b) a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;  
c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) o recebimento e distribuição de peças de informação com o seguinte teor: 

Peças de Informação: 1.34.043.000050/2014-61 

Autor da Representação: LEONARDO GOMES DA SILVA  

Pessoas citadas: CENTRO DE SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESPE  

CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. CESPE. Edital 1/2013-PRF, de 11 de junho de 2013. Suposta 
irregularidade no edital, no que tange ao prazo irrazoável entre as fases do concurso da PRF, em especial no que diz respeito ao intervalo 
compreendido entre o teste de aptidão física e a avaliação médica  

Determina: 
1 – A instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual irregularidade descrita nos fatos noticiados na presente peça 

de informação. 
2 – Sua imediata conclusão para a análise das diligências iniciais. 
 

MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART 
Procurador Da República 

##ÚNICO: | DF - 12910| 
PORTARIA Nº 165, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas no art. 6.º da Lei Complementar nº 75/93;  
b) a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;  
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c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) o recebimento e distribuição de peças de informação com o seguinte teor: 
 

Peças de Informação: 1.16.000.000750/2014-15 

Autor da Representação: ARIADNE CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA  

Pessoas citadas: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF  

CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. CIDADANIA. Edital 1/2013-PRF, de 11 de junho de 2013. Possível 
irregularidade na descrição das anormalidades congênitas do aparelho gênito-urinário consideradas como condições incapacitantes para o exercício 
das atribuições do cargo. Em tese, as condições seriam mais restritivas que aquelas previstas nos editais da Polícia Federal e da Marinha e afrontariam 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

Determina: 
1 – A instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual irregularidade descrita nos fatos noticiados na presente peça 

de informação. 
2 – Sua imediata conclusão para a análise das diligências iniciais. 
 

MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART 
Procurador da República 

##ÚNICO: | DF - 12760| 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 25 DE MARÇO DE 2014 

 
Compromitente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pela Procuradoria da 
República no Distrito Federal. Compromissários: UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA e CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 
REGIÃO – DISTRITO FEDERAL 
 

Pelo presente instrumento, na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, alterado pelo artigo 13 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pelo Procurador da República FELIPE FRITZ BRAGA, 
Titular do 1º Ofício da Cidadania da Procuradoria da República do Distrito Federal, a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) e o CONSELHO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL (CREF7/DF), neste ato representados pelas autoridades 
responsáveis, com poderes para firmar o compromisso em seu nome; 

RESOLVEM as partes acima qualificadas celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA (TAC), relativo aos estudantes ingressos no curso de Licenciatura em Educação Física na Faculdade de Educação Física da Universidade 
de Brasília (FEF/UnB) a partir do primeiro semestre de 2006 (dois mil e seis) até o primeiro semestre de 2012 (dois mil e doze) ou que fizeram 
transferência para referido curso até o primeiro semestre de 2013 (dois mil e treze), nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A UnB declara, conforme detalhamento anexo, o qual é parte integrante deste TAC, que o curso de 
Licenciatura em Educação Física realizado pelos estudantes que ingressaram a partir do primeiro semestre de 2006 até o primeiro semestre de 2012 ou 
que fizeram transferência para referido curso até o primeiro semestre de 2013 os habilita para o exercício profissional em todos os campos de atuação 
relacionados com a Educação Física, pois o conteúdo por ela ministrado atendeu as demandas de todos os campos de atuação profissional da Educação 
Física, motivo pelo qual não há necessidade de complementação curricular para que sejam considerados habilitados à atuação profissional plena. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A UnB declara, conforme explicações anexas, as quais constituem parte integrante deste TAC, que a 
demora em promover a adequação às Diretrizes Nacionais da Formação de Professores para a Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 1/2002) e às 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Educação Física (Resolução CNE-CES nº 07/2004) é decorrente da preocupação com a manutenção da 
qualidade de ensino e da burocracia própria de sua estrutura organizacional, não podendo haver penalizações aos egressos, já que cumpriram todas as 
exigências curriculares para a obtenção do diploma. 

CLÁUSULA TERCEIRA – A UnB compromete-se a fornecer ao CREF7/DF relação nominal de todos os estudantes que 
ingressaram no curso de Licenciatura em Educação Física a partir do primeiro semestre de 2006 até o primeiro semestre de 2012 ou que fizeram 
transferência de instituição de ensino superior para este curso até o primeiro semestre de 2013. 

CLÁUSULA QUARTA – O CREF7/DF compromete-se a adotar todas as providências necessárias a fim de não colocar nenhum 
óbice ao pleno exercício de atividades profissionais dos licenciados em Educação Física pela UnB que ingressaram a partir do primeiro semestre de 
2006 até o primeiro semestre de 2012 ou que fizeram transferência para esse curso até o primeiro semestre de 2013, inclusive mediante: 

a) a alteração de seu registro próprio/interno quanto a esses estudantes; 
b) a notificação de todos esses estudantes para que compareçam no CREF7/DF para eventual substituição das Cédulas de 

Identidade Profissional anteriores por novas sem a limitação da área de atuação; 
c) a publicação, em seu sítio virtual (http://www.cref7.org.br/), do inteiro teor do presente TAC, juntamente com esclarecimentos 

aos estudantes e profissionais interessados acerca de seus direitos; 
d) a extinção de todos os processos disciplinares eventualmente instaurados contra esses egressos em virtude de atuação em 

ambientes extraescolares. 
CLÁUSULA QUINTA – O Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, poderá requisitar às partes compromissadas 

informações, laudos e vistorias relacionados ao cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
atuando de ofício ou por provocação de qualquer das partes compromissadas, de outros órgãos públicos, de entidades civis, de conselhos de controle 
social ou de qualquer cidadão ou cidadã. 
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E, por estarem assim combinados, as partes firmam o presente compromisso, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
Procurador da República 

1º Ofício da Cidadania 
 

IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO 
Reitor da Universidade de Brasília 

 
VLADIMIR FELIX CANTANHEDE 

Procurador Geral - UnB 
 

JAKE CARVALHO DO CARMO 
Diretor da Faculdade de Educação Física – UnB 

 
CRISTINA CALEGARO 

Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – Distrito Federal 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | ES - 701| 

PORTARIA N° 24, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

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

a) a manifestação encaminhada pelo Conselho Interativo de Segurança Pública de Linhares - CONSEL, noticiando que o trecho da 
BR 101 localizado no Km 143,5 Sul, no Município de Linhares/ES, estaria “intransitável e com enormes risco de erosão”. Segundo o CONSEL, 
moradores e comerciantes da região estariam sofrendo “diversos prejuízos” em razão da precariedade do trecho, aduzindo ainda o Conselho que os 
problemas nessa parte da rodovia decorreriam de “projeto de engenharia executado de forma errônea” no local; 

b)que a atuação do Ministério Público Federal no presente caso se justifica em razão de a presente notícia de fato envolver interesse 
da União (art. 109, CRFB/88), dado que, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.379/2011, compete à União, nos termos da legislação vigente, a 
administração do Sistema Federal de Viação, o que compreende o planejamento, a construção, a manutenção, a operação e a exploração dos respectivos 
componentes. 

Determino a instauração de inquérito civil vinculado à 5ª CCR. 
O inquérito terá por objeto “acompanhar as medidas a serem adotadas pelo DNIT para regularizar a precariedade do trecho da BR 

101 localizado no Km 143,5 Sul, no Município de Linhares/ES, que estaria intransitável e com riscos de erosão”. 
Como providência inicial, oficie-se à Superintendência Regional no Estado do Espírito Santo do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT)1 para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste esclarecimentos sobre a manifestação do CONSEL de Linhares/ES 
no que diz respeito à situação atual do trecho da BR 101, precisamente no Km 143,5 Sul, localizado no Município de Linhares/ES. Cópia da 
manifestação do CONSEL, juntamente com as fotografias trazidas pelo Conselho, devem instruir o ofício. 

Comunique-se à 5ª CCR, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP.  
Publique-se, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23 do CNMP. 
 

ALMIR TEUBL SANCHES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | GO - 855| 
PORTARIA Nº 88, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

legais, e: 
A) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal 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 n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.18.002.000019/2013-79 já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, apurar possíveis irregularidades na ampliação da Usina Hidrelétrica 
Batalha; 

E) Considerando, portanto, que a investigação realizada neste Procedimento Preparatório ainda necessita ser finalizada, de modo a 
dar cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fundamento nos dispositivos 
legais referidos, em INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

DETERMINO: (a) a validação dos atos praticados durante o prazo de 29/10/2013 até a presente data; (b) proceda-se à autuação, no 
sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (c) comunique-se a aludida conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do do Ministério Público Federal 
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por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em veículo oficial; (d) Após, tornem-se os autos conclusos para 
análise.  

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 857| 
PORTARIA Nº 89, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

legais, e: 
A) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal 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 n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.18.002.000117/2013-14 já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, apurar denuncia de possível desvido de recursos públicos em Flores de 
Goiás - Convênio SIAFI N. 735340 - celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIÁS e o INCRA, com o intuito de realizar 
abertura, recuperação e encascalhamento de estradas vicinais com execução de drenagem superficial, nos projetos de assentamento Bom Jesus, Bela 
Vista, Bucania, Bom Sucesso e Conçeição; 

E) Considerando, portanto, que a investigação realizada neste Procedimento Preparatório ainda necessita ser finalizada, de modo a 
dar cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fundamento nos dispositivos 
legais referidos, em INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida conversão à 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação 
em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise.  

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | MT - 1434| 
PORTARIA Nº 3, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 

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

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

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

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

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

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

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo, 
conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter a Procedimento Administrativo nº 1.20.004.000075/2012-54 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o 
objetivo de “apurar a ocorrência de sobreposição de títulos de propriedade no Município de Santa Cruz do Xingu – MT, conforme base cadastral da 
INTERMAT, em prejuízo a interesses da União ou entes federais”, alterando-se sua ementa e mantendo-se o número de autuação e Ofício para o qual 
foi distribuído. 

Comunique-se à egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da 
Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

 
LUCAS AGUILAR SETTE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MT - 1136| 

PORTARIA Nº 20, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.20.005.000048/2013-52 
 

 
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 66/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 7 de abril de 2014 Publicação: terça-feira, 8 de abril de 2014 16 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 
Constituição da República, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos 
termos do que dispõe a Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando as informações constantes no Procedimento Preparatório 1.20.005.000048/2013-52 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 7º, I, dispõe ser atribuição do Ministério Público Federal 

instaurar inquéritos civis; 
CONSIDERANDO a necessidade de diligências que ultrapassarão o prazo do Procedimento Preparatório; 
RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º, §6º, da Resolução 

23/07, do CNMP, o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
1. O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), tendo por objeto a fiscalização da regularidade da gestão do 
programa Projovem no Município de Jaciara/MT 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), nos termos 
do art. 5º da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP e art. 16, §1º, I, da Resolução nº 
87 do CSMPF); 

3. O cumprimento das diligências constantes do despacho que determinou a presente conversão. 
 

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MT - 862| 
PORTARIA Nº 30, DE 25 DE MARÇO DE 2014 

 
Instauração de Inquérito Civil Público. 1.20.006.000025/2014-19 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 
129, da Constituição da República de 1988 e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, e alínea “b”, inciso VII do artigo 6º, todos da Lei Complementar 
nº75/93; 

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

Considerando, ademais, que a Constituição da República de 1988 e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função 
institucional de promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição; 

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

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

RESOLVE, nos termos do art. 1º, “caput” e parágrafo único, c/c art. 2ª, II, todos da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010 do 
CSMPF, e, ainda, de acordo com o contido no art. 1ª, “caput”, 2º, II e art. 4ª da Resolução 23/2007 do CNMP converter o presente Procedimento em 
INQUÉRITO CIVIL, para apurar irregularidades detectadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Contrato de Repasse nº 0241998-
48/2007 (SIAFI 607722), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Castanheira/MT, diante do Relatório de Ação de Controle 
201202507. 

Proceda-se ao registro e atuação do ICP, devendo constar em sua capa e no sistema único a seguinte ementa (resumo): 
Apurar irregularidades detectadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Contrato de Repasse nº 0241998-

48/2007 (SIAFI 607722), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Castanheira/MT, diante do Relatório de Ação de Controle 
201202507. 

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

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Por oportuno, determino sejam expedidos ofícios ao Município de Castanheira, ao Ministério das Cidades e à Superintendência da 
Polícia Federal, conforme determinado em despacho próprio. Encaminhe-se, junto com os ofícios cópia desta portaria de instauração, nos termos do §9º 
do artigo 6º da Resolução nº23/2007 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
TALITA DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | MT - 11123| 
PORTARIA Nº 75, DE 20 DE MARÇO DE 2014  

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos 

artigos 127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e 
XIV, alínea “g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

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

CONSIDERANDO a necessidade de coleta de mais elementos para a instrução do caderno apurador, a fim de viabilizar uma 
prudente atuação ministerial em defesa de interesses indisponíveis; 

Por derradeiro, CONSIDERANDO a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo, conforme determina o § 7º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o § 4º do artigo 4º da 
Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.002092/2013-47 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar 
a possível ocorrência de danos ambientais nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- IFMT campus 
São Vicente, em virtude da existência de aterro sanitário inadequado.  

Comunique-se à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 
FELIPE A. BOGADO LEITE 

##ÚNICO: | MT - 11153| 
PORTARIA Nº 80, DE 1DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos 

artigos 127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e 
XIV, alínea “g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

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

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 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, inciso III, da Constituição Federal), bem como 
zelar pela defesa do meio ambiente (art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “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”. 

CONSIDERANDO os objetivos delineados na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, em especial artigos 2º e 4º) e 
demais normas de proteção ambiental, bem como o regramento supranacional do qual o Brasil é signatário (Agenda 21, a Declaração do Rio, a 
Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas, entre 
outros); 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa 
de interesses indisponíveis, bem como o esgotamento do prazo do presente feito, conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, § 7º e do art. 4º, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, converter as Peças de 
Informação nº 1.20.000.000822/2010-22 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para adequada avaliação dos impactos ambientais causados ao Rio 
Cuiabá, pela construção de dique na Fazenda São João, Município de Poconé/MT. 

Comunique-se à Egrégia 4ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da 
Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

 
FELIPE A. BOGADO LEITE 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | MT - 10932| 

PORTARIA Nº 81, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

O Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal e na alínea 
“b” do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº75/93; 

Considerando 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 do patrimônio público e social, como preceitua o artigo 129 da Lei 
Maior; 

Considerando que, nos termos da alínea c do inciso II do artigo 5º da Lei Complementar nº75/93, é função institucional do 
Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos a políticas fundiárias e a reforma agrária; 

Considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 16 da Lei n. 4.504/64, compete ao Instituto Brasileiro de Colonização 
e Reforma Agrária promover e coordenar a execução da Política Nacional de Reforma Agrária; 
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Considerando, nesta linha, que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, observados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, nos termos da alínea “h” do inciso I do artigo 5º da Lei Complementar 
nº75/93; 

Considerando que a regularização fundiária no Estado de Mato Grosso se revela extremamente problemática, sobretudo em virtude 
dos conflitos decorrentes do arrostamento de interesses, gerando insegurança permanente; 

Considerando a necessidade de informações a respeito de suposta irregularidade no lote 327 no Assentamento Forquilha do Rio 
Manso, localizado no município de Rosário Oeste/MT; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador e a necessidade de diligências, conforme 
determina o §1º do artigo 4º da Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de “fiscalizar suposta exclusão e ocupação irregular de lote no 
Assentamento Forquilha do Rio Manso, localizado no município de Rosário Oeste/MT ”, 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 nº87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

 
MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

 Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | MG - 2028| 

PORTARIA Nº 6, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref. NF nº 1.22.005.000125/2014-81 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros/MG, ALLAN VERSIANI DE PAULA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III 
da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a notícia de supostas irregularidades na contratação e na execução das obras que constituíram o objeto do 
Convênio 830292/2007, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Ubaí/MG para a construção de 
escola infantil do âmbito do PROINFÂNCIA; 

CONSIDERANDO que os fatos podem, em tese, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, passível de 
sancionamento na forma da Lei nº 8.429/92, além de ilícitos penais;  

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

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, a notícia de fato em epígrafe, para apurar se houve fraude à licitação 
e/ou malversação de recursos federais do Convênio nº 830292/2007 (SIAFI 599962), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE e o Município de Ubaí/MG para a construção de escola infantil do âmbito do programa PROINFÂNCIA, de modo a subsidiar a 
futura adoção das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento.  

Autue-se esta portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob numeração de f. 02-A a 03-A, incluindo-se o objeto do inquérito 
civil no SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia desta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação 
(art. 5º, VI da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Como providências iniciais, determino: 
a) expedição de ofício, com prazo de 15 (quinze) dias e cópia desta portaria: 
ao Município de Ubaí/MG, requisitando: (a) a remessa da via original do processo licitatório referente à Tomada de Preços nº 

12/2008; (b) cópia das notas fiscais, de empenho, planilhas de medição, cópia de cheques e demais documentos de despesa relativos ao Convênio nº 
830292/2007, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;  

ao FNDE, requisitando a remessa de todos os processos existentes naquela autarquia a respeito do Convênio nº 830292/2007 
(SIAFI 599962), firmado com o município de Ubaí/MG para a construção de escola infantil no âmbito do PROINFÂNCIA, devendo ser informado, 
ainda: (a) se houve prestação de contas, esclarecendo, em caso positivo, se a mesma foi aprovada ou rejeitada, e, em caso negativo ou na hipótese de 
rejeição, se foi instaurada tomada de contas especial; (b) os dados da conta bancária pública aberta em nome do município, na qual os recursos do 
convênio foram creditados; 

ao CREA/MG, requisitando seja informada a (in)existência de anotação de responsabilidade técnica de obra ou serviço executado 
pela LAJEAÇO Construtora Ltda. (CNPJ nº 66.192.519/0001-27) no município de Ubaí/MG entre os anos de 2009 e 2012, tendo como contratante o 
referido município, com remessa de todas as ARTs eventualmente registradas naquele órgão; 

à Delegacia da Receita Federal em Montes Claros/MG, requisitando informação sobre a (in)existência de matrícula CEI referente a 
obra executada pela LAJEAÇO Construtora Ltda. (CNPJ 66.192.519/0001-27) no município de Ubaí/MG entre os anos 2009 e 2012, tendo como 
contratante o município, com remessa, em caso positivo, dos dados das matrículas encontradas, dos quais conste, inclusive, as respectivas relações de 
segurados.  

b) a realização de pesquisas, junto à DPF/MOC, para verificar a existência de inquérito policial acerca dos fatos, instaurando-se, em 
caso negativo, notícia de fato criminal a partir de cópia integral destes autos; 

c) a realização de pesquisas na rede mundial de computadores para certificar a (in)autenticidade das certidões negativas de débito 
apresentadas no âmbito da Tomada de Preços 12/2008, cujas cópias constam dos autos, procedendo-se à (re)impressão daquelas certidões cuja 
autenticidade for confirmada; 
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d) a solicitação de pesquisa à ASSPA/MG para rastreamento societário das duas empresas que teriam adquirido o edital da Tomada 
de Preços nº 12/2008 (f. 64 e 68). 

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

presente inquérito civil. 
 

ALLAN VERSIANI DE PAULA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

##ÚNICO: | MG - 992| 
PORTARIA Nº 13, DE 01º DE ABRIL 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, em especial do patrimônio público 

(art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

RESOLVE converter Procedimento Preparatório n. 1.22.006.000186/2013-57 em Inquérito Civil, para apurar supostas 
irregularidades na realização do concurso público realizado pela Universidade Federal de Uberlândia, para provimento do cargo de assistente de 
administração, classe D, para o campus Patos de Minas. 

Para tanto, DETERMINO que seja autuada esta portaria no início do procedimento, publicada nos termos do art. 16, § 1º, Ida 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e comunicada a instauração à douta Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC. 

Cumpra-se. 
 

SÉRGIO DE ALMEIDA CIPRIANO 
##ÚNICO: | MG - 998| 

PORTARIA Nº 14, DE 1º DE ABRIL 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, em especial do patrimônio público 
(art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

RESOLVE converter Procedimento Preparatório n. 1.22.006.000306/2013-16 em Inquérito Civil, para apurar possíveis 
irregularidades envolvendo recursos federais destinados ao CRAS do Município de Lagamar no ano de 2012. 

Para tanto, DETERMINO que seja autuada esta portaria no início do procedimento, publicada nos termos do art. 16, § 1º, Ida 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e comunicada a instauração à douta 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Cumpra-se. 
 

SÉRGIO DE ALMEIDA CIPRIANO 
##ÚNICO: | MG - 1688| 

PORTARIA Nº 17, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 
129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a Notícia de Fato nº 1.22.001.000040/2014-32, autuada a partir de representação formulada por usuária do SUS, que 

relata não conseguir realizar exame de alta complexidade no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), porquanto o 
aparelho para tanto necessário estaria “quebrado”; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar a notícia de suposta 
impossibilidade de realização de exame de alta complexidade no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), porquanto 
o aparelho para tanto necessário estaria “quebrado”, devendo ser desde logo promovida a seguinte diligência. 

1)Expeça-se ofício ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), com cópia de fls. 03/04, a fim de 
requisitar o obséquio dos esclarecimentos cabíveis em face da representação com cópia em anexo, especialmente diante da notícia da existência de 
aparelho “quebrado” que impediria a realização do exame de alta complexidade solicitado. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 
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##ÚNICO: | MG - 1699| 

PORTARIA Nº 18, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 
129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a Notícia de Fato nº 1.22.001.000041/2014-87, que contém mídia com cópia de Relatório de Fiscalização do Tribunal 

de Contas da União (TCU) sobre as licitações realizadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para a construção do Parque Tecnológico, 
do Campus avançado de Governador Valadares e da nova Reitoria, com indícios de irregularidades; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar a regularidade das licitações 
realizadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para a construção do Parque Tecnológico, do Campus avançado de Governador Valadares 
e da nova Reitoria, devendo ser desde logo promovidas as seguintes diligências. 

1) Junte-se cópia do Relatório de Fiscalização nº 344/2013, impressa a partir da mídia de fls. 08, bem como dos Acórdãos nos 
2757/2013 - TCU - Plenário e 3647/2013 - TCU - Plenário, impressas a partir da Internet (http://portal2.tcu.gov.br/TCU). 

2) Expeça-se ofício à UFJF, a fim de requisitar o obséquio de cópias integrais dos processos licitatórios deflagrados por meio dos 
Editais nos 13/2012, 14/2012 e 15/2012, cujos objetos são a construção do Parque Tecnológico, do Campus avançado de Governador Valadares e da 
nova Reitoria. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | MG - 1702| 

PORTARIA Nº 19, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 
129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a Notícia de Fato nº 1.22.001.000055/2014-09, que aponta para ilegalidades praticadas ao ensejo do Pregão 

Eletrônico nº 12/2007 do Hospital Geral do Exército Brasileiro em Juiz de Fora, bem das contratações subsequentes; 
Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar a regularidade do Pregão 

Eletrônico nº 12/2007 do Hospital Geral do Exército Brasileiro em Juiz de Fora, bem das contratações subsequentes, devendo ser desde logo 
promovida a seguinte diligência. 

1) Expeça-se ofício ao órgão de pagamento do Exército Brasileiro, com cópia de fls. 1128/1129, com o fim de requisitar o obséquio 
de informar: 

a) se o ressarcimento ao erário proposto pela solução da Sindicância nº 64316.000171/2008-23, relacionada a irregularidades no 
Pregão Eletrônico nº 12/2007 do HGeJF, conforme documento anexo, já foi integralmente realizado a partir de descontos em folha dos sindicados Cel. 
R/1 ROGÉRIO PASSOS, Ten. Cel. MARCO ANTÔNIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR e 2º Ten. JOSÉ MAURÍCIO SOARES; 

b) na hipótese de resposta negativa, qual o valor remanescente do débito de cada sindicado/responsável e qual a data prevista para 
concluir-se o integral ressarcimento do dano; 

c) em qualquer das hipóteses, qual valor já foi ressarcido até o momento pelos sindicados/responsáveis. 
Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

##ÚNICO: | MG - 1706| 
PORTARIA Nº 20, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 
Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a Notícia de Fato nº 1.22.001.000071/2014-93, que contém cópia de autuação lavrada pela Polícia Rodoviária 

Federal contra o condutor ADALBERTO AURELIO CARVALHO DE ASSIS (CPF nº 193.461.586-20) e a firma MARCO AURÉLIO 
VASCONCELLOS MATTOS (CNPJ nº 03.857.002/0001-90), com notícia de trânsito de veículo com excesso de peso; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com o objetivo de apurar o trânsito de veículos com excesso 
de peso pelo condutor ADALBERTO AURELIO CARVALHO DE ASSIS (CPF nº 193.461.586-20) e a firma MARCO AURÉLIO 
VASCONCELLOS MATTOS (CNPJ nº 03.857.002/0001-90), bem como para adotar as providências cabíveis, devendo ser desde logo promovida a 
seguinte diligência. 

1)Expeça-se ofício ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a fim de requisitar o obséquio de cópia de todos os autos de 
infração lavrados contra ADALBERTO AURELIO CARVALHO DE ASSIS (CPF nº 193.461.586-20) e MARCO AURÉLIO VASCONCELLOS 
MATTOS (CNPJ nº 03.857.002/0001-90), pelo trânsito de veículo com excesso de peso bruto total ou com excesso de peso bruto transmitido por eixo, 
nos últimos 05 anos. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA 

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: | MG - 1848| 

PORTARIA Nº 26, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, Thiago Henrique Viegas Lins, com 
fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 
1º, da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 
2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

CONSIDERANDO o teor de representação apresentada pelo Conselho de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente de 
Piranguçu – CODEMA, apontando a instalação da empresa Central Paulista de Negócios Comércio e Representação Ltda., em área próxima ao 
perímetro urbano da cidade, com a finalidade de realizar a exploração de brita, sendo que as explosões na pedreira provocaram danos às residências 
(rachaduras) e causa risco de danos físicos aos moradores do local; 

CONSIDERANDO que se aproxima o vencimento dos prazos fixados nas Resoluções nº 87/2010 CSMPF e nº 23/07 CNMP, acima 
referidas, e sendo necessárias outras diligências para melhor compreensão dos fatos noticiados sob apreciação. 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, INSTAURAR o presente Inquérito Civil nº 
1.22.013.000438/2013-59, determinando-se: 

Proceda-se os registros de praxe do presente Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO de controle desta PRM-Pouso Alegre/MG; 
Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP 
e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

À Assessoria, para acompanhamento do cumprimento das diligências pendentes. 
Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
##ÚNICO: | MG - 14703| 

PORTARIA Nº 61, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

Autos n°: 1.22.000.003277/2013-02. Classe: Procedimento Preparatório. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial á função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da 
Constituição Federal e artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União;  

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 
constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério 
Público da União;  

 CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, o Procedimento 
Preparatório nº 1.22.000.003277/2013-02, com a seguinte ementa: 

“Verificar a adequação do empreendimento de implantação do gasoduto “Malha de Distribuição de Gás Natural Centro-Sul/Oeste” 
às normas de proteção do patrimônio arqueológico.” 

CONSIDERANDO que referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, § 
7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1) Autuação desta Portaria e do presente Procedimento Administrativo como Inquérito Civil Público, na forma dos artigos 4º da 

Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
devendo a presente Portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, numerando-se a presente com o mesmo número da primeira 
folha dos autos, acrescido das letras “A” e “B”, evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas; 

2) Registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do artigo 4º e 
9º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) Comunicação da instauração do presente IC à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
inclusive para a publicação, no Diário Oficial, desta Portaria de instauração, conforme o artigo 4º, inciso VI, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

 
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) Expedição de ofício ao IPHAN, nos termos da minuta anexa, acautelando-se os autos em Secretaria, pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, no aguardo de resposta. 

 
MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | MG - 857| 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA  
 

Inquérito Civil nº 1.22.007.000003/2010-41, referente ao dano provocado ao meio ambiente, decorrente da extração irregular de 
cascalho na Fazenda da Pedra, propriedade de Rômulo de Mello França, localizada no Bairro Rural da Pedra, Aiuruoca/MG, dentro da APA 
MANTIQUEIRA e na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Papagaio. PARTES: De um lado o Ministério Público Federal, 
representado pelo Procurador da República Dr. MARCELO JOSÉ FERREIRA, e de outro lado, Município de Aiuruoca - MG, como compromissária. 
OBJETO: O Representado se compromete a executar, consoante cronograma apresentado, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 
encaminhado a este Ministério Público Federal na data de 14 de fevereiro de 2014;encaminhar, tão logo sejam plantadas as espécies de candeia, 
relatório fotográfico da ação e a partir daí encaminhar relatório técnico trimestral, independentemente de solicitação ministerial, até a data final de 
2015, consoante cronograma juntado à fl. 187 dos autos acima epigrafados, para o devido acompanhamento de todas as ações executadas; apresentar 
laudo final elaborado por profissional habilitado, acompanhado de sua devida Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando o cumprimento das 
obrigações assumidas e sujeito, se assim entender o Ministério Público Federal, à confirmação pelo órgão ambiental competente. DATA DA 
ASSINATURA: 04 de abril de 2014. ASSINATURA: JOAQUIM MATEUS DE SENE, prefeito municipal de Aiuruoca – MG. 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | PA - 2964| 
PORTARIA Nº 16, DE 3 DE ABRIL DE 2014 

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

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do meio ambiente 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 d, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF nº , instaurada a partir de representação que encaminha cópia de 
solicitações referentes à regularização de terras quilombolas na região da Comunidade Arapucu, no município de Óbidos (Processo INCRA nº 
54501.016341/2006-89. 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 
II – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

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

III – Oficie-se ao INCRA a fim de que informe a situação atual do processo de titulação da Comunidade do Arapucu. 
 

TICIANA A SALES NOGUEIRA 
##ÚNICO: | PA - 1140| 

PORTARIA Nº 21, DE 31 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 
da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  

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 que incumbe ao Ministério Público a defesa do Patrimônio Público; 
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.23.005.000023/2014-28 foi autuada a partir de representação do Município de 

Ourilândia do Norte/PA, por intermédio do atual Prefeito, onde aponta irregularidades no cumprimento do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) 2009, por falta de prestação de contas por parte do então gestor municipal; 

CONSIDERANDO que tais fatos podem configurar ato de improbidade administrativa, além de crime previsto no Decreto-Lei nº 
201/67; 

CONSIDERANDO que o ressarcimento ao erário é imprescritível, nos termos do art. 37 § 5º CF/88;  
 RESOLVE determinar a conversão Notícia de Fato nº 1.23.005.000023/2014-28 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a 

apuração de eventuais irregularidades no cumprimento do PDDE-2009, por parte do então prefeito municipal de Ourilândia do Norte/PA, Sr. 
ROMILDO VELOSO E SILVA(CPF Nº 092.205.852-00); 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1)que a Secretaria desta PRM providencie a instauração de Inquérito Civil, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as 

devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta Portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação àquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação 
desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 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. 

 



DMPF-e Nº 66/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 7 de abril de 2014 Publicação: terça-feira, 8 de abril de 2014 23 
 

Para instruir este inquérito, determino, as diligências investigatórias:  
3) Oficie-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para que informe acerca da análise da prestação de contas 

do município de Ourilândia do Norte/PA dos recursos do PDDE, referente ao exercício de 2009, apontando as irregularidades verificadas, ocorrências 
de dano ao erário, providências adotadas e eventual instauração de Tomada de Contas Especial; 

 
AÉCIO MARES TAROUCO 

##ÚNICO: | PA - 1144| 
PORTARIA Nº 22, DE 31 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
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 que incumbe ao Ministério Público a defesa do Patrimônio Público; 
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.23.005.000019/2014-60 foi autuada a partir de representação do Município de 

Cumaru do Norte/PA, onde aponta irregularidades no cumprimento do Convênio nº 664033, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino - FNDE, tendo por objeto a aquisição de veículo de transporte escolar, por falta de prestação de contas por parte do então gestor municipal; 

CONSIDERANDO que tais fatos podem configurar ato de improbidade administrativa, além de crime previsto no Decreto-Lei nº 
201/67; 

 RESOLVE determinar a conversão da Notícia de Fato nº 1.23.005.000019/2014-60 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a 
apuração de eventuais irregularidades no cumprimento do Convênio Nº 702909/2010 (SIAFI Nº 664033) firmado entre o FNDE e o Município de 
Cumaru do Norte/PA; 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
 1)que a Secretaria desta PRM providencie a instauração de Inquérito Civil, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as 

devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta Portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, bem como, em até dez dias, a comunicação àquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação 
desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

Para instruir este inquérito, determino, as diligências investigatórias:  
 3)Oficie-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para que informe acerca da prestação de contas do 

Convênio Nº 702909/2010 (SIAFI Nº 664033) firmado entre o FNDE e o Município de Cumaru do Norte/PA, apontando as irregularidades verificadas, 
ocorrências de dano ao erário, providências adotadas e eventual instauração de Tomada de Contas Especial;  

 
AÉCIO MARES TAROUCO 

##ÚNICO: | PA - 10523| 
DESPACHO Nº 2512, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
Inquérito Civil nº. 1.23.000.003257/2007-48 
 

O presente Inquérito Civil Público foi instaurado para apurar notícia de possíveis irregularidades na implantação de unidades 
habitacionais nos Projetos de Assentamento Agroextrativista (PAE's) no município de Oeiras do Pará.. 

Urge, pois, a continuidade do presente apuratório, tendo em vista a necessidade de novas informações junto ao Incra. 
Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil Público em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista 
a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. 
Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PA - 10525| 
DESPACHO Nº 2513, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
Inquérito Civil nº. 1.12.000.001341/2012-94 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado para apurar noticia de supostas irregularidades consistentes na falta de construção de casas 
de alvenaria para os moradores e pescadores das comunidades tradicionais, especificamente no que tange ao repasse de recursos para a Associação da 
Resex Marinha de São João da Ponta/Mocajuim referente a construção de 400 casas, sendo que pescadores da Colônia Z-63 seriam também 
beneficiários. 

Urge, pois, a continuidade do presente apuratório, tendo em vista a necessidade de solicitação de novas informações ao 
representado. 

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil Público em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista 
a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

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

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | PA - 10528| 

DESPACHO Nº 2514, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.23.000.000103/2011-81.  
 

O presente Inquérito Civil Público foi instaurado para apurar notícia de atos de improbidade administrativa na administração do 
município de Belém, em razão de licitações feitas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, Concorrência Pública nº 001/2009, 
tendo como vencedora a Construtora EFECE LTDA. 

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

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil Público em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista 
a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

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

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PA - 10530| 
DESPACHO Nº 2515, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.23.000.000108/2011-11.  
 

O presente Inquérito Civil Público foi instaurado para apurar noticias de supostas irregularidades em licitações feitas com recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, TOMADA DE PREÇOS nº 008/2009-CPL/PMBSEURB, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de assessoria técnica voltada para regularização fundiária na área de urbanização do Paracuri, tendo como vencedora a empresa 
CONSTRUTORA EFECE LTDA. 

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

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil Público em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista 
a necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto. 

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

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 

##ÚNICO: | PB - 7167| 
PORTARIA Nº 128, DE 3 DE ABRIL DE 2014 

 
REF.: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.000.000916/2013-03 
 

  
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida pela Lei 

Complementar nº 75/93, art. 6º, VII, “b”, com fulcro no art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, bem como na Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelos serviços de relevância pública, promovendo as medidas necessárias 
para sua garantia (art. 129, II, da CF), bem como a defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos (art. 129, III, da CF/88, e art. 5º, 
III, b, da Lei Complementar n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União, nos termos do artigo 5º, inciso V, alínea “b”, zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da 
moralidade; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 21, XI, da Constituição Federal, compete à União explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais; 

CONSIDERANDO que consta do procedimento preparatório em epígrafe que a ANATEL verificou, após ato de fiscalização 
realizada no município de Belém/PB, em consonância com as regras estabelecidas no Acordo de Cooperação nº 02/2012 (celebrado entre a União e a 
ANATEL, o qual definiu diretrizes para o cumprimento da política pública para garantir à população o acesso à programação transmitida por Serviço 
de Radiodifusão de Sons e Imagens), que a Prefeitura do Município em questão explora Serviço de Retransmissão de TV sem a devida autorização, 
desatendendo o estabelecido no aludido Acordo, 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC. 
Para tanto, DETERMINO: 
1.Registre-se e autue-se esta portaria; 
2. a expedição de ofício à ANATEL para que informe, tendo em vista que já decorrido o prazo de 9 (nove) meses concedido ao 

autuado (cfr. fl. 4), se a situação foi regularizada, se as irradiações foram encerradas ou, em caso negativo, quais medidas foram adotadas pela Agência. 
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3. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
4. Publique-se. 
 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
##ÚNICO: | PB - 7226| 

PORTARIA Nº 129, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

REF: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº1.24.000.001349/2013-02 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no art. 
129, III, da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “a” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, IV, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos 
da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como da Resolução CNMP nº 23, de 
17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e: 

CONSIDERANDO que compete 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 (art. 129, inciso III da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 40, assegura aos servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, 
dos Estados, Municípios e Distrito Federal, regime de previdência social de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo em epígrafe foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República, 
para apurar a suspensão da análise dos processos referentes à aposentadoria de professores da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, realizada pela 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, conforme orientação contida no Ofício Circular n° 5/2013/SEGEP-MP, emitido pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 

CONSIDERANDO que o Ministério do Planejamento nos esclareceu que o referido ofício determinou a suspensão da 
aplicabilidade das Orientações Normativas nº 7/2007 e 10/2010, haja a vista a constatação da necessidade de revisão dos procedimentos referentes ao 
rito administrativo de concessão de aposentadoria especial e de conversão de tempo especial em comum, bem como que a revisão destas Orientações já 
estaria em fase final de elaboração e logo seriam divulgadas aos Dirigentes de Recursos Humanos; 

CONSIDERANDO que, posteriormente à expedição do aludido ofício, o Ministério do Planejamento relatou que editou o 
Comunica Geral – Mensagem nº 554816, no qual esclareceu aos Srs. Dirigentes de Recursos Humanos a conduta a ser adotada nos casos em que o 
Supremo Tribunal Federal determinar, em sede de mandado de injunção, a aplicação do art. 57 da Lei 8213/91 para suprir a omissão legislativa contida 
no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, concluindo-se que a suspensão das supracitada Orientação Normativa nº 10/2010 em absoluto significa a 
suspensão das análises dos processos, que podem e devem ser feitas com sustentação no art. 57 da Lei nº 8213/91 e da Instrução Normativa SPPS nº 
1/2010 do Ministério da Previdência Social; 

CONSIDERANDO que, após a manifestação do Ministério do Planejamento, este órgão ministerial expediu ofício à PROGEP para 
que prestasse esclarecimentos sobre os fatos em comento, porém, até a presente data, não houve pertinente resposta; 

CONSIDERANDO assim que ainda não há nos autos elementos suficientes que permitam o ajuizamento de Ação Civil Pública, 
sendo necessário colher outros elementos de prova para tanto; 

RESOLVE converter o Presente Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam 
adotadas as seguintes providências: 

1) - Registre-se e autue-se esta portaria; 
2) - Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
3) - Seja expedido ofício à PROGEP/UFPB, reiterando as requisições contidas no Ofício n° 604/2014/MPF/PR/PB/JGFC. 
 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
##ÚNICO: | PB - 7237| 

PORTARIA Nº 131, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

REF: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.000.002268/2012-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no art. 
129, III, da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “a”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, IV, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; no art. 17 da Lei 
nº 8.429/92; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como da 
Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e: 

CONSIDERANDO que compete 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 (art. 129, inciso III da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal da República, em seu art. 37, caput, assevera, como um dos pilares que regem a 
Administração Pública, o princípio da eficiência, implicando o dever do Estado à prestação de seus serviços públicos com presteza, urbanidade e 
qualidade; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo em epígrafe foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República, 
para apurar o precário atendimento ao cidadão pela Delegacia Regional do Trabalho de João Pessoa, em razão da disparidade entre o número de 
servidores atendentes e a demanda diária de serviço; 

CONSIDERANDO que, após ser instada a se manifestar, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Paraíba informou 
(fls. 11/12) que, de fato, haveria poucos servidores designados para o atendimento ao público, mas que o Ministério do Trabalho e Emprego realizaria, 
em breve, concurso público para minimizar os problemas apontados; 

CONSIDERANDO que a Ouvidoria Geral do Ministério do Trabalho e Emprego reconheceu (fls. 62/63), da mesma forma, a 
questão do quadro reduzido de servidores, que se mostra incompatível com a demanda de atendimento ao público, principalmente em razão do grande 
número de usuários que buscam o benefício do Seguro Desemprego, porém, alega que há previsão de que, ainda ano de 2014, seja realizado concurso 
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público, visando a contratação de 450 servidores em todo país, bem como a implementação de outras medidas que minimizariam a problemática em 
tela; 

CONSIDERANDO, assim, que ainda não há nos autos elementos suficientes que permitam o ajuizamento de Ação Civil Pública, 
sendo necessário colher outros elementos de prova para tanto; 

RESOLVE converter o Presente Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam 
adotadas as seguintes providências: 

1) - Registre-se e autue-se esta portaria; 
2) - Expeça-se ofício à Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba para que discorra, com mais detalhes, sobre a realização 

de concurso público (previsto para 2014) para nomeação de mais servidores, a serem lotados nesta Capital, bem como sobre a implantação concreta de 
outras medidas, na tentativa de contornar o problema da precariedade de atendimento ao público; 

3) - Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
4) - Publique-se. 
 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
##ÚNICO: | PB - 7269| 

PORTARIA Nº 132, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

REF: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.000.001006/2013-30 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no art. 
129, III, da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “a”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, II, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; no art. 17 da Lei nº 
8.429/92; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como da Resolução 
CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e: 

CONSIDERANDO que compete 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 (art. 129, inciso III da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal da República, em seu art. 208, V, assegura que o dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), instituído pela Portaria Normativa nº 39, de 12 de 
dezembro de 2007 do Ministério da Educação e disposto no Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, apoia a permanência de estudantes de baixa renda 
matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior (IFES), objetivando viabilizar a igualdade de 
oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de 
repetência e evasão, através, inclusive, da concessão de assistência para moradia e alimentação;  

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo nº 1.24.000.001006/2013-30 foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria 
da República, para apurar possíveis irregularidades na renovação de concessão da Bolsa Moradia e da Bolsa Alimentação, referentes ao Pnaes, 
supostamente cometidas pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB; 

CONSIDERANDO que foi requisitado ao denunciante, o aluno de Medicina da UFPB, Mikhael Ádrian Xavier da Silva, que se 
manifestasse acerca dos esclarecimentos fornecidos nos presentes autos pela referida instituição de ensino, tendo, contudo, permanecido in albis no 
transcurso do prazo; 

CONSIDERANDO, assim, que ainda não há nos autos elementos suficientes que permitam o ajuizamento de Ação Civil Pública, 
sendo necessário colher outros elementos de prova para tanto; 

RESOLVE converter o Presente Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam 
adotadas as seguintes providências: 

1) - Registre-se e autue-se esta portaria; 
2) - Reitere-se os termos do ofício encaminhado ao denunciante, por e-mail. 
3) - Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
4) - Publique-se. 
 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | PR - 9806| 
PORTARIA Nº 232, DE 2 DE ABRIL 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 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega competência para a chefia da 
PR/PR, e 

considerando o voto nº 1403/2014, de 17 de março de 2014, do Relator Carlos Augusto da Silva Cazarré, acolhido por unanimidade 
na Sessão nº 593 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República Natalício Claro da Silva para, como órgão do Ministério Público Federal, dar prosseguimento à 
persecução penal nos autos nº 5007744-95.2013.4.04.7003, em trâmite na 3º Vara Federal de Maringá. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

Procurador-chefe 
##ÚNICO: | PR - 1243| 
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PORTARIA Nº 10, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição Federal, art. 
127, caput, e 129, inciso III; na Lei Complementar n.º 75/1993, art. 5º, inciso II, alínea “c” e inciso III, alínea “d”, e art. 6º, inciso VII, alínea “b”, na 
Lei n.º 7.347/1985; art. 8º, §1º; bem assim, na Resolução CSMPF n.º 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106, de 6 de abril 
de 2010, e na Resolução CNMP n.º 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO que no Procedimento Preparatório n.º 1.25.004.000006/2012-92 o Laudo Técnico n.º 007/2013, elaborado pela 
4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, aponta algumas sugestões para aperfeiçoamento do Projeto Básico Ambiental – 
PBA do Projeto de Assentamento 13 de Novembro, em Guarapuava/PR; 

CONSIDERANDO que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA é responsável por coordenar e 
supervisionar a implantação de projetos de assentamentos por meio da realização de vistorias e avaliações de imóveis rurais para fins de 
desapropriação, bem como pelo cadastramento, seleção e assentamento de famílias; fator determinante da atribuição do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO 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 (artigo 129, inciso III, da CRFB 1988); 

CONSIDERANDO a complexidade para solução do objeto do caderno apurador e a necessidade de diligências; 
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para tanto determinando: 
a) Autue-se a presente sob o nome “Inquérito Civil Público”; b) Vincule-se à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, tema: reforma agrária; c) Cadastre-se sob o assunto: “Avaliação da implementação das sugestões insertas no Laudo Técnico n.º 
007/2013 elaborado pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para aperfeiçoamento do Projeto Básico Ambiental – 
PBA do Projeto de Assentamento 13 de Novembro, em Guarapuava/PR”; d) Interessados: União Federal, INCRA; e) determino:  

1) tendo transcorrido mais de cinco meses das últimas informações prestadas (f. 600), oficie-se ao INCRA solicitando, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, informações sobre as avaliações desta autarquia sobre as sugestões apontadas pela analista pericial para aperfeiçoamento do 
PBA do PA 13 de Novembro, bem como o andamento das providências informadas no OFÍCIO/INCRA/SR(09)G/Nº5299 de 18/09/2013. Instrua-se o 
ofício com cópia das fls. 570/591 e 600. No mesmo ofício deve ser comunicada ao INCRA a instauração deste ICP; 

f) Comunique-se à E. 5ª CCR/MPF a instauração do presente, devendo-se informar o número, assunto e interessados, para os fins 
previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; g) Afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo 
de 10 dias; e h) Com a resposta, conclusos. 

 
ALEXANDRE HALFEN DA PORCIÚNCULA 

##ÚNICO: | PR - 1842| 
PORTARIA Nº 16, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Portaria MPF/PRM-GUAÍRA. Objeto: Instauração de Inquérito Civil. 
Classificação Temática: 2ª CCR/MPF – Controle Externo da Atividade Policial. 
Representante/interessado: Ministério Público Federal/. Delegacia de Polícia 
Federal em Guaíra 

 
Considerando que, a teor do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
Considerando que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a 
teor do artigo 129, II, da Carta Magna; 

Considerando que dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, a promoção do inquérito civil e da 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como previsto no artigo 
129, III, da Constituição Federal; 

Considerando que é também função institucional do Ministério Público Federal exercer o controle externo da atividade policial, 
conforme previsto no artigo 129, VII, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 3º e 9º da Lei Complementar n.º 75/93; 

Considerando que a Resolução n.º 127/2012 do Conselho Superior do Ministério Público Federal regulamenta o controle externo da 
atividade policial no âmbito do Ministério Público Federal; 

Considerando que, em data de 17.9.2013, foi encaminhado pela Vara da Subseção Judiciária de Guaíra/PR os documentos autuados 
sob o n.º 5001537-38.2013.404.7017, referentes a informação elaborada pelo Oficial de Justiça Federal Fernando Pazeto Puks (Evento 1/INIC1) e 
documento elaborado pela Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Guaíra/PR (Evento 1/OFIC2); 

Considerando que tais documentos, em síntese, narram que no dia 6.9.2013 o aludido Oficial de Justiça Avaliador Federal foi 
acionado por intermédio de contato telefônico para dar cumprimento ao alvará de soltura expedido em favor de Gelcino Duarte Pinheiro, expedido pelo 
Juiz Substituto da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama/PR, o que contrariou a prática adotada há anos pela Delegacia de Polícia 
Federal em Guaíra/PR, qual seja, o de receber por via eletrônico o alvará de soltura e dar o respectivo cumprimento; 

Considerando que na oportunidade o servidor público federal recebeu informação de Gustavo Wolff de que esta seria a nova 
sistemática adotada para cumprimento de alvarás de soltura, segundo orientações do Delegado-Chefe de Polícia Federal em Guaíra/PR, Dr. Reginaldo 
Donizetti Galan, o que também foi ratificado pelo Agente de Polícia Federal Diogo Montemezzo; 

Considerando, entretanto, que tal sistemática acaba por gerar morosidade no cumprimento de ordens judiciais de soltura e pode 
representar afronta ao disposto no art. 7º da Lei n. 11.419/2006 ("As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as 
comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente 
por meio eletrônico"); 

Considerando, inclusive, que a Resolução n.º 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que "dispõe sobre o cumprimento de 
alvarás de soltura e sobre a movimentação de presos do sistema carcerário", privilegia os sistemas eletrônicos para cumprimento de alvarás de soltura, 
como estabelecido em seu artigo 7º ("Aplica-se a presente resolução, no que couber, aos sistemas eletrônicos para cumprimento de alvarás de soltura 
eventualmente instalados nos Tribunais"); 
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Considerando, ainda, que o artigo 1º da Resolução supramencionada dispõe que o alvará de soltura deverá ser expedido e cumprido 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

Considerando que, a priori, o cumprimento de alvarás por meio eletrônico parece ser a forma mais célere, além de efetiva a evitar 
constrangimentos ilegais aos presos; 

Considerando, por fim, que a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito Brasileiro, constituindo-se em direito 
fundamental previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal; 

Considerando que o presente procedimento foi autuado sob a denominação de Procedimento Preparatório, o qual possui prazo de 
conclusão fixado em 90 (noventa) dias, prorrogável, uma vez, por igual período, a teor do artigo 4º, § 1º, da Resolução n,º 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Considerando que, diante do ora exposto, a adoção de outras medidas instrutórias, como a expedição de notificações e a requisição 
de documentos e/ou de informações, pressupõem a conversão dos presentes autos em inquérito civil público, em acordo com o artigo 129, inciso VI, da 
Constituição Federal, com o artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93, bem como com o parágrafo único do artigo 1º, da Resolução/CSMPF nº 87/2010. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 
Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 4º, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar a possível ilegalidade do procedimento 
adotado pela d. Autoridade Policial Federal de Guaíra/PR ao deixar de dar cumprimento aos alvarás de soltura que lhe são remetidos por via eletrônica. 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da 2ª CCR do Ministério Público Federal. Promovam-se os 
atos necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

 
LUCAS BERTINADO MARON 

##ÚNICO: | PR - 1844| 
PORTARIA Nº 17, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
OBJETO: INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOCIVIL 
CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA: 6ª CCR/MPF 
COMUNIDADES.INDÍGENASREPRESENTANTE/INTERESSAD
O: FUNAI, MUNICÍPIO DE TERRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que assina, no exercício das atribuições constitucionais e 

legais conferidas pelos artigos 127, caput, e 129 da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, “e”, V, “a”, VI, e artigo 6º, incisos VII, “c” e 
XX, todos da Lei Complementar n.º 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução n.º 87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos 
pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, em seu artigo 127, ser o Ministério Público 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo a sua garantia, na forma do artigo 129, II, da Constituição Federal, 
bem como que compete especificamente ao Ministério Público Federal defender os direitos e interesses das populações indígenas, nos termos do artigo 
129, inciso V, da Constituição Federal e do artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 231 da Constituição Federal, que assevera serem reconhecidos aos indígenas os "direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens", bem como 
que cabe a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, autarquia fundacional federal, a formulação e coordenação da política indigenista do Estado 
Brasileiro, incumbindo-lhe, inclusive, garantir o "direito originário, à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupam e 
ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes" e, mais especificamente, a realização de demarcações de terras indígenas (art. 2º., inciso II, alínea c 
e art. 4º, ambos do anexo I do Decreto n. 7.778/2012); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o conhecimento de 
causas que versem sobre interesses jurídicos de entidades autárquicas da União, o que, por consequência, também atrai a respectiva atribuição para o 
Ministério Público Federal, inclusive para atuação extrajudicial; 

CONSIDERANDO que o Município de Terra Roxa/PR possui diversos programas de fomento à agricultura em curso; 
CONSIDERANDO que o Município de Terra Roxa/PR, por meio do Ofício nº 01/2014-AJ, datado de 07/01/2014, foi peremptório 

ao negar a possibilidade de extensão dos programas de fomento à agricultura às comunidades indígenas da circunscrição municipal, sob o argumento de 
que as terras ocupadas seriam invadidas e que inexistiriam terras indígenas demarcadas e homologadas; 

CONSIDERANDO que os programas de fornecimento de insumos agrícolas e de capacitação técnica não reflete qualquer 
ingerência direta na propriedade rural eventualmente ocupada e que pode, sem qualquer ilegalidade, ser prestado pelo Poder Executivo Municipal; 

CONSIDERANDO que a comunidade indígena também integra o conjunto de munícipes de Terra Roxa/PR, merecendo tratamento 
de igual dignidade e respeito àquele que é deferido pelo Poder Público Municipal a todos os seus outros munícipes; 

CONSIDERANDO que no âmbito do presente procedimento expediu-se a recomendação nº 01/2014, com objetivo de recomendar 
ao Município de Terra Roxa/PR a extensão das políticas de fornecimento de insumos e de capacitação técnica à população indígena, com prazo de 20 
(vinte) dias úteis para resposta do poder executivo municipal quanto às medidas adotadas. 

CONSIDERANDO que os presentes autos foram autuados sob a denominação de Procedimento Preparatórios, os quais possuem 
prazo de conclusão fixado em 90 (noventa) dias, prorrogável, uma vez, por igual período, a teor do artigo 4º, § 1º, da Resolução n,º 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que a recomendação nº 01/2014 foi expedida em 02/04/2014 e que é necessário o acompanhamento de seu 
cumprimento. 
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CONSIDERANDO que, diante do ora exposto, a adoção de outras medidas instrutórias, como a expedição de notificações e a 
requisição de documentos e/ou de informações, pressupõem a conversão dos presentes autos em inquérito civil público, em acordo com o artigo 129, 
inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 
Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 4º, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL visando apurar e garantir as atividades de fomento à 
agricultura que são disponíveis às populações indígenas desta região de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR. 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da 6ª CCR do Ministério Público Federal. Promovam-se os 
atos necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

 
HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

##ÚNICO: | PR - 1853| 
PORTARIA Nº 18, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Portaria MPF/PRM-GUAÍRA. Objeto: Instauração de Inquérito Civil 
 

Classificação Temática: 5ª CCR/MPF. Representante/interessado: Ministério Público Federal e Municípios de Guaíra/PR 
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, à luz dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, relativas à 
Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, a teor do disposto no artigo 127, caput, da Constituição Federal e no artigo 
5º, I, h, da Lei Complementar n.º 75/93; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, conforme previsto 
no art. 5º, V, b, da Lei Complementar n.º 75/93;  

Considerando que compete 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, nos termos do artigo 129, caput, III, da Constituição Federal, do artigo 5º, 
I, da Lei n.º 7.347/85 e do artigo 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

Considerando que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições democráticas, conforme preceitua o artigo 23, I, da Constituição Federal; 

Considerando a legitimidade ativa ao Ministério Público para o ajuizamento de ação contra agentes públicos por atos de 
improbidade administrativa, consoante estabelecido no artigo 17 da Lei n.º 8.429/92; 

Considerando que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público contra a Administração Pública direta ou indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, de Território e dos Municípios sujeitarão os responsáveis às penas do artigo 12 da 
Lei nº 8.429/92, independentemente das sanções penais, civis e administrativas; 

Considerando o recebimento do Ofício nº 832/2012-MPF/UMR, oriundo da Procuradoria da República em Umuarama/PR, cujo 
conteúdo relata o recebimento de verba federal, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo Município de Guaíra/PR para Convênio de Festas e 
Eventos no ano de 2010. 

Considerando que, instado a se manifestar, o município de Guaíra/PR encaminhou os documentos encartados às fls. 51/55, por meio 
dos quais se extrai que houve aplicação de R$ 97.959,29 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) em eventos 
(conforme discriminação contida na f. 55). 

Considerando que o Ministério do Turismo informou que as contas prestadas pelo Município de Guaíra/PR foram parcialmente 
aprovadas, tendo sido solicitada a devolução dos valores de aplicação não comprovada, que totalizaram R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), 
consoante documentos acostados às fls. 60/67. 

Considerando que, mesmo após os esclarecimentos prestados pela municipalidade, o Ministério do Turismo entendeu que não 
houve comprovação satisfatória do gasto das verbas em alguns itens, conforme se extrai especificamente dos documentos juntados às fls. 36/67; 

Considerando que, em razão dos fatos acima narrados, foi autuado o Procedimento Preparatório autos nº 1.25.012.000022/2012-58, 
o qual teve por objetivo fiscalizar as verbas destinadas para festas e eventos pelo Ministério do Turismo ao Município de Guaíra/PR no ano de 2010. 

Considerando que o referido procedimento foi autuado sob a denominação de Procedimento Preparatório, o qual possui prazo de 
conclusão fixado em 90 (noventa) dias, prorrogáveis, uma vez, por igual período, a teor do artigo 4º, § 1º, da Resolução n,º 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Considerando que, diante do ora exposto, a adoção de outras medidas instrutórias, como a expedição de notificações e a requisição 
de documentos e/ou de informações, pressupõem a conversão dos presentes autos em inquérito civil público, em acordo com o artigo 129, inciso VI, da 
Constituição Federal, bem como o artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 
Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 4º, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL para fiscalizar as verbas destinadas para festas e 
eventos pelo Ministério do Turismo ao Município de Guaíra/PR no ano de 2010. 

No termos da decisão proferida pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (fls. 97/98), determino a expedição de ofício ao 
Secretário Executivo do Ministério do Turismo, em referência ao convênio nº 732672, celebrado com a Prefeitura de Guaíra/PR, para que, no prazo de 
10 (dez) dias úteis: 

manifeste-se sobre as justificativas apresentadas pela municipalidade às fls. 75/81, informando, sobretudo, se essas tem o condão de 
alterar a situação atual da aprovação apenas parcial das contas do conveniado; 

informe se na execução do convênio citado, foram atendidos, pelo Município, os requisitos contidos no Acórdão nº 96/2008 do 
TCU, no tocante a contratação dos artistas participantes dos eventos, quais sejam:  
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(a) ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser 
ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos 
artistas e que é restrita à localidade do evento;  

(b) Ser promovida a publicação do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de cinco dias, previsto no art. 26 da Lei de 
Licitações, sob pena de glosa dos valores envolvidos; e  

(c) Os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou com a venda de bens e serviços produzidos ou 
fornecidos em função dos projeto beneficiados com recursos dos convênios devem ser revertidos para a consecução do objeto conveniado ou recolhidos 
à conta do Tesouro Nacional. Adicionalmente, referidos valores devem integrar a prestação de contas. 

Na oportunidade, encaminhem-se anexas as fls. 75/81. 
Autue-se e seja distribuído e comunicado este expediente no âmbito da 5ª CCR do Ministério Público Federal. Promovam-se os atos 

necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Guaíra/PR, 
 

LUCAS BERTINATO MARON 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PR - 1863| 
PORTARIA Nº 19, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Considerando que, a teor do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
Considerando que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, a 
teor do artigo 129, II, da Carta Magna; 

Considerando que dentre as funções institucionais do Ministério Público Federal insere-se, ainda, a promoção do inquérito civil e da 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como previsto no artigo 
129, III, da Constituição Federal; 

Considerando que por meio de ofício encaminhado pela Procuradoria da República no Município de Londrina/PR se extrai a 
informação acerca do significativo aumento do fluxo da entrada de estrangeiros do Brasil no ano de 2013 em comparação com 2012, sendo a maioria 
deles provenientes de Bangladesh (conforme consta no relatório do CONARE - fls. 09/18, foram solicitados 505 pedidos de refúgio no Estado do 
Paraná, sendo 235 apresentados na cidade de Guaíra/PR); 

Considerando que o procedimento nº 1.25.005.001395/2012-35, foi instaurado na Procuradoria da República em Londrina/PR, com 
o objetivo inicial de averiguar a situação dos estrangeiros que necessitam dos programas socioassistenciais naquela localidade e que, posteriormente, 
aventou-se a hipótese da ocorrência de tráfico de pessoas advindas de Bangladesh para trabalharem, principalmente, na região norte do Paraná; 

Considerando a necessidade de se aprofundar as apurações acerca dos fatos narrados, notadamente acerca das causas do ingresso 
em solo pátrio recente de expressivo quantitativo de pessoas oriundas de Bangladesh nesta região, bem como avaliar o tratamento que vem sendo dado 
a tais pessoas. 

Considerando que o presente procedimento foi autuado sob a denominação de Procedimento Preparatório, o qual possui prazo de 
conclusão fixado em 90 (noventa) dias, prorrogável, uma vez, por igual período, a teor do artigo 4º, § 1º, da Resolução n,º 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Considerando que, diante do ora exposto, a adoção de outras medidas instrutórias, como a expedição de notificações e a requisição 
de documentos e/ou de informações, pressupõem a conversão dos presentes autos em inquérito civil público, em acordo com o artigo 129, inciso VI, da 
Constituição Federal, com o artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93, bem como com o parágrafo único do artigo 1º, da Resolução/CSMPF nº 87/2010. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 
Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 4º, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar as causas do ingresso recente de 
expressivo quantitativo de pessoas nacionais de Bangladesh nesta região, bem como verificar o tratamento que o Poder Público vem dando a tais 
indivíduos. 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da 1ª CCR do Ministério Público Federal. Promovam-se os 
atos necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

 
LUCAS BERTINADO MARON 

Procurador da República 
##ÚNICO: | PR - 9721| 

PORTARIA Nº 100, DE 31 DE MARÇO DE 2014 
 

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

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais os da tutela do meio ambiente, nos termos do artigo 129, inc. II e III da Constituição Federal 
bem como do artigo 5º, inc. III, “d” da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando a necessidade de averiguar possíveis irregularidades ambientais praticadas por Helena maria de Oliveira Cunha-ME, 
ao extrair argila; 

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

RESOLVE: 
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Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.001626/2013-31 em Inquérito Civil Público; 
Para isso, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – a comunicação da instauração à d. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – o prosseguimento do feito.  
 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | PE - 16525| 

PORTARIA Nº 107, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do consumidor e da ordem econômica, 
assim como de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

Considerando a alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 
Considerando que opresente procedimento preparatório foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório nº 1.26.000.001027/2012-08 em inquérito civil, determinando: 
a) registro e autuação da presente portaria juntamente com a notícia de fato em epígrafe, mantida a numeração original, assinalando 

como objeto do Inquérito Civil: Apurar possível irregularidade ocorrida no Hospital Veterinário da UFRPE, consistente na cobrança de taxas ao 
público que procura aquele hospital para a realização de procedimentos médico-veterinários em seus animais, tais como cirurgias, exames laboratoriais, 
ultrassonografias, raio -x.; 

b) remessa de cópia da presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do 
CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF), 
bem como afixação de cópia desta Portaria no local de costume. 

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 a Divisão Cível 
da PRPE (DICIV) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria 
de gabinete realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

 
VICTOR CARVALHO VEGGI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | RJ - 23390| 

PORTARIA Nº 326, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

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

considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar 
n° 75/93; 

considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes das Varas, 
conforme portarias em vigor; 

considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os Procuradores que atuam na 
área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das audiências das 3ª, 7ª e 9ª Varas Federais Criminais, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às 3ª, 7ª e 9ª Varas Federais Criminais: 
 

DATA PROCURADORES 

3ª VFCR – 08/04/2014 DANIELLA DIAS DE A. SUEIRA TOLEDO PIZA 

7ª VFCR – 07/04/2014 FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

9ª VFCR – 07/04/2014 LAURO COELHO JUNIOR 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete ao gabinete do 
Procurador designado. 

Art. 2º. Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de 
permuta encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente Portaria. 

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

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador da República-Procurador-Chefe da PR/RJ 
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##ÚNICO: | RJ - 23393| 

PORTARIA Nº 327, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

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

considerando o cancelamento de participação em Curso na ESMPU do Procurador da República LEANDRO BOTELHO 
ANTUNES, lotado na PRM/Campos dos Goytacazes, no período de 08 a 10/04/2014 (Portaria PR/RJ/Nº 307/2014, publicada no DMPF-e Nº 62 – 
Extrajudicial de 02/04/2014, Página 37), por necessidade de serviço, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Alterar parcialmente a Portaria PR/RJ/Nº 307/2014 incluindo o Procurador da República LEANDRO BOTELHO 

ANTUNES, no período de 08 a 10/04/2014, na distribuição normal de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 
Art. 2º. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 23395| 
PORTARIA Nº 328, DE 4 DE ABRIL 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 RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA, lotado na PRM/Campos dos Goytacazes, estará 

usufruindo licença-prêmio no período de 22 a 30/04/2014, 
RESOLVE: excluir o Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA, no período de 22 a 30/04/2014, da distribuição de 

todos os feitos e audiências que lhe são vinculados.  
.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 23396| 
PORTARIA Nº 329, DE 4 DE ABRIL 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 RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS, lotado na PRM/Petrópolis, 

solicitou fruição de férias remanescentes no período de 21 a 30/05/2014, 
RESOLVE: excluir o Procurador da República RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS da distribuição de todos os 

feitos e audiências no período de 21 a 30/05/2014. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 23398| 
PORTARIA Nº 330, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

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

atribuições legais, 
considerando que a Procuradora da República CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS solicitou a suspensão da distribuição de 

feitos urgentes e audiências nos dias 10 e 11/04/2014, quando estará participando do 3º Encontro Temático do Controle Externo da Atividade Policial, 
em Natal/RN, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir a Procuradora da República CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS da distribuição de feitos urgentes e 

audiências nos dias 10 e 11/04/2014, observando-se a devida compensação. 
Art. 2º. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 23401| 
PORTARIA Nº 331, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

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

atribuições legais, 
considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar 

n° 75/93; 
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considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes das Varas, 
conforme portarias em vigor; 

considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os Procuradores que atuam na 
área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das audiências da 9ª Vara Federal Criminal, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto à 9ª Vara Federal Criminal: 
 

DATA PROCURADORES 
9ª VFCR – 08/04/2014 DANIEL DE ALCÂNTARA PRAZERES 
9ª VFCR – 09/04/2014 CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS 

 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete ao gabinete do 

Procurador designado. 
Art. 2º. Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de 

permuta encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente Portaria. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 23403| 
PORTARIA Nº 332, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

atribuições legais, 
considerando a delegação de competência exarada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República através da Portaria nº 458, de 

2.7.1998, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON para oficiar no Processo nº 2011.51.01.807558-3 

(IPL nº 0785/2011-1), dando prosseguimento na apuração dos fatos, de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal. 

Art. 2º. Dê-se ciência a Exma. Sr.ª LILIAN GUILHON DORÉ, Procuradora da República e oficiante do feito. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 23405| 
PORTARIA Nº 333, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

atribuições legais, 
considerando a delegação de competência exarada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República através da Portaria nº 458, de 

2.7.1998, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON para oficiar no Processo nº 1.30.001.006149/2013-21, 

dando prosseguimento na apuração dos fatos, de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal. 

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

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

##ÚNICO: | RJ - 23206| 
PORTARIA Nº 334, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

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

atribuições legais,  
considerando que a Procuradora da República MONIQUE CHEKER DE SOUZA, lotada na PRM/Angra dos Reis, solicitou fruição 

de férias remanescentes nos dias 22 e 23/04/2014 e alteração de férias, anteriormente marcadas para o período de 21 a 30/04/2014 (Portaria PR/RJ/Nº 
181, publicada DMPF-e Nº 44 – Extrajudicial de 07/03/2014, Página 30), para o período de 25/04 a 04/05/2014, 

RESOLVE: excluir a Procuradora da República MONIQUE CHEKER DE SOUZA da distribuição de todos os feitos e audiências 
que lhe são vinculados nos períodos de 22 e 23/04/2014 e de 25/04 a 04/05/2014. 

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

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador da República-Procurador-Chefe da PR/RJ 
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##ÚNICO: | RJ - 23316| 

PORTARIA Nº 6, DE 18 DE MARÇO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.30.001.006027/2013-34 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 
75/93;  

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 
correlatos “para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição 
Federal e art. 7º, I da LC 75/93);  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o 
prazo de tramitação do procedimentos administrativos;  

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
CONVERTE o procedimento administrativo nº 1.30.001.006027/2013-34 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, 

com a finalidade de investigar as más condições de atendimento nas emergências dos hospitais federais do Rio de Janeiro. 
Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria. 
2) Após, voltem os autos conclusos para análise das respostas juntadas. 
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 1566| 
PORTARIA Nº 27, DE 1º DE ABRIL DE 2014 

 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000229/2013-44, com o objetivo de apurar possíveis 

irregularidades no serviço prestado pela Escola Técnica de Ensino Luna e Carrascos a Ltda. Contratada pelo INSS para atuar na realização do 
Programa de Reabilitação dos Segurados. 

CONSIDERANDO que, de acordo com o novo regramento do CSMPF, o prazo de tramitação do procedimento administrativo 
deverá ser de 90 (noventa) dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, e sendo ainda 
imprescindível a realização de outras diligências para melhor instrução do feito; 

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

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000229/2013-44 em Inquérito Civil com base nas razões e fundamentos 
expressos na presente Portaria, autuando-a e publicando-a no sítio oficial desta Procuradoria da República. 

Proceda-se ao registro a presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro desta Procuradoria da 
República. 

Encaminhe-se cópia da presente à 5ª CCR do MPF para ciência e publicação em diário oficial. 
 

ANTONIO AUGUSTO CANEDO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 6438| 
PORTARIA Nº 31, DE 3 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com lastro nos arts.127 caput e 129 

da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar75/93; e 
Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a continuidade da investigação dos fatos , DETERMINA: 
I – Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que terá a seguinte ementa: 
“DIREITOS DO CIDADÃO - Apurar as providências relativas à acessibilidade das agências dos Correios em Mesquita (Rua Goiás 

90, Centro / Av. Getúlio de Moura 3610).” 
II - Comunique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
##ÚNICO: | RJ - 6440| 

PORTARIA Nº 32, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com lastro nos arts.127 caput e 129 
da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar75/93; e 

Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a continuidade da investigação dos fatos, DETERMINA: 
I – Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que terá a seguinte ementa: 
“DIREITOS DO CIDADÃO - Apurar as providências relativas à acessibilidade da APS/Mesquita (INSS).” 
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II - Comunique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
##ÚNICO: | RJ - 23440| 

PORTARIA Nº 169, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República abaixo assinado: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 1.30.001.005809/2013-56, instaurado no Ministério Público Federal com o 

fim de apurar a prática de supostas irregularidades em concurso público deflagrado pelo Edital nº 63/2013, da Universidade Federal do Rio de Janeiro;  
CONSIDERANDO as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº 1.30.001.005809/2013-56 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 
Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1)Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2)Comunique-se à d. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC); 
3)Fls. 64/76. Reitere-se ofício à UFRJ; 
4)Após, acautele-se por 90 dias ou voltem-me com a resposta. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 6444| 
RETIFICAÇÃO DE 3 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas prerrogativas constitucionais, legais e regulamentares: 
Na Portaria PRM/SJM/GAB/RFSM nº 21, de 18 de março de 2014, publicada na página nº 88, do DMPF-e – EXTRAJUDICIAL de 

21/03/2014, de 21 de março de 2014, que converteu o Procedimento Preparatório nº 1.30.017.000677/2013-05 em Inquérito Civil Público, onde se lê 
“DIREITOS DO CIDADÃO - Pessoas com Deficiência. Acessibilidade Arquitetônica. Prédios Públicos Federais. Município de Mesquita.”, leia-se 
“DIREITOS DO CIDADÃO - Pessoas com Deficiência. Acessibilidade Arquitetônica. CRAS e CREAS. Município de Mesquita.”. 

 
RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | RJ - 23333| 

DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Procedimento Administrativo nº 1.30.012.000568/2007-81. IC nº 1000/2010. 
Vistos etc... 
Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 23339| 
DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.004554/2012-42. IC nº 203/2012. 

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

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 23356| 
DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 

Procedimento Administrativo nº 1.30.012.000825/2008-66. IC nº 66/2010. 
Vistos etc... 
Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
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 - 23349| 

DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Procedimento Administrativo nº 1.30.001.004144/2012-82. IC nº 276/2013. 
Vistos etc... 
Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 23352| 
DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.004147/2012-16. IC nº 272/2013. 

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

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 23344| 
DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.004831/2011-17. IC nº 429/2012. 

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

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 23437| 
PROMOÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
Ref.: Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.012.000864/2009-44. 
Inquérito Civil Público nº 387/2010 

Trata-se de Inquérito Civil Público visando apurar a comercialização de lentes de contato com informações insuficientes quanto aos 
riscos de utilização inadequada, incluindo a regulamentação e a fiscalização exercidas pela Agência nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA a 
respeito do tema.  

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

Acautele-se na DITC por 120 dias, a fim de aguardar a adequação da empresa Bausch & Lomb ao disposto no item 3 da Nota 
Técnica nº 001/2010/GEMAT/GGTPS/ANVISA, conforme mencionado no ofício de fls. 470/471. 

Após, oficie-se a esta empresa para que informe se as novas embalagens, adequadas à Nota Técnica supracitada, já foram 
disponibilizadas no mercado, encaminhando a documentação comprobatória pertinente. 

 
CLAUDIO GHEVENTER 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | RN - 8792| 

PORTARIA Nº 6, DE 6 DE ABRIL DE 2014 
 

5º Ofício do NCC. Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001473/2013-
11.Conversão em inquérito civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (artigo 
127, caput, e artigo 129 da Constituição Federal), legais (artigos 1°, 2°, 5° a 7°, 38 e 41 da Lei Complementar n° 75/93) e administrativas (Resolução 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF n° 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n° 106/2010 e Resolução do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP n° 23/2007); e: 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo em epígrafe apura possível improbidade administrativa em emprego 
irregular de verbas públicas e ausência de prestação de contas. Recursos Federais procedentes da Secretaria de Políticas Para Mulheres da Presidência 
da República. Convênio SIAFI nº 636758. Projeto "O Pioneirismo Revisitado: Participação Popular" ; 

 
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 ainda há diligências que devem ser realizadas e cumpridas para a formação do convencimento deste órgão 
ministerial; 

RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 
na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e publicando-a no sítio oficial desta Procuradoria da República. 

Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria 
da República. 

O técnico do MPU lotado neste gabinete secretariará a tramitação do feito, fazendo conclusão para eventual prorrogação até 05 
(cinco) dias antes do vencimento do prazo de 01 (um) ano.  

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Cumpra-se. 
 

RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RN - 8764| 
PORTARIA Nº 15, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 
e da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução 
n. 106, de 06 de abril de 2010, e:  

CONSIDERANDO que se inclui dentre as funções institucionais do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente (art. 5º, 
inc. III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93), sendo que compete ao Parquet Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 
proteção do referido bem jurídico (art. 6º, inc. VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento, que tem por objeto apurar irregularidades noticiadas pela Associação 
Potiguar Amigos da Natureza – ASPOAN, relativas ao projeto de reestruturação da Av. Roberto Freire, envolvendo possível agressão urbanística à 
cidade de Natal e invasão da área do Parque das Dunas, que faz parte do Bioma Mata Atlântica; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução n. 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento 
preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

CONSIDERANDO que, vencido esse prazo, o membro do Ministério Público Federal promoverá o arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou converterá o procedimento em inquérito civil (§ 4º do art. 4º da Resolução supramencionada); 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito; 
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório n.1.28.000.000406/2013-89 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COORJU, para fins de registro e reautuação; b) aguarde-se resposta ao ofício n. 200/14; c) fica 
designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. 

Após os registros de praxe, publique-se no portal eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e 
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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 
FÁBIO NESI VENZON 

##ÚNICO: | RN - 8762| 
PORTARIA Nº 16, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 
e da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução 
n. 106, de 06 de abril de 2010, e:  

CONSIDERANDO que se inclui dentre as funções institucionais do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente (art. 5º, 
inc. III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93), sendo que compete ao Parquet Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 
proteção do referido bem jurídico (art. 6º, inc. VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento, que tem por objeto averiguar suposta destruição de dunas e vegetação 
nativa na praia de Barra de Cunhaú, no município de Canguaretama, por parte da Sra. Tânia, esposa de pessoa conhecida como “Galego do Posto”; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução n. 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento 
preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

CONSIDERANDO que, vencido esse prazo, o membro do Ministério Público Federal promoverá o arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou converterá o procedimento em inquérito civil (§ 4º do art. 4º da Resolução supramencionada); 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, havendo necessidade de prosseguir na instrução 
do feito;  

RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório n.1.28.000.000769/2013-14 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 
formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COJUD, para fins de registro e reautuação; b) aguarde-se o cumprimento do ofício n. 87/14; c) 
fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. 

 
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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Após os registros de praxe, publique-se no portal eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e 
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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 
FÁBIO NESI VENZON 

##ÚNICO: | RN - 8770| 
PORTARIA Nº 17, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 
e da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução 
n. 106, de 06 de abril de 2010, e:  

CONSIDERANDO que se inclui dentre as funções institucionais do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente (art. 5º, 
inc. III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93), sendo que compete ao Parquet Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 
proteção do referido bem jurídico (art. 6º, inc. VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento, que tem por objeto apurar a ocorrência de ataques de gaviões na 
Associação de Pais, Amigos e Pessoas com deficiência de funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade Núcleo Regional – RN (APABB); 

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução n. 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento 
preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

CONSIDERANDO que, vencido esse prazo, o membro do Ministério Público Federal promoverá o arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou converterá o procedimento em inquérito civil (§ 4º do art. 4º da Resolução supramencionada); 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito; 
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Administrativo n.1.28.000.001213/2013-45 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COORJU, para fins de registro e reautuação; b) aguarde-se resposta ao ofício n. 202/14; c) fica 
designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito; 

Após os registros de praxe, publique-se no portal eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e 
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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 
FÁBIO NESI VENZON 

##ÚNICO: | RN - 8772| 
PORTARIA Nº 18, DE 4 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 
e da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução 
n. 106, de 06 de abril de 2010, e:  

CONSIDERANDO que se inclui dentre as funções institucionais do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente (art. 5º, 
inc. III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93), sendo que compete ao Parquet Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 
proteção do referido bem jurídico (art. 6º, inc. VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento, que tem por objeto apurar a destruição de 0,34 ha (zero vírgula trinta e 
quatro hectares) de vegetação situada em área de preservação permanente (borda de tabuleiro), na praia de Tabatinga, em Nísia Floresta/RN, por parte 
de Marcos Heitor Boff (Auto de Infração nº 513775-D - IBAMA); 

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução n. 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento 
preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

CONSIDERANDO que, vencido esse prazo, o membro do Ministério Público Federal promoverá o arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou converterá o procedimento em inquérito civil (§ 4º do art. 4º da Resolução supramencionada); 

CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito; 
RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório n.1.28.000.000775/2013-71 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

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

Após os registros de praxe, publique-se no portal eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e 
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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 
FÁBIO NESI VENZON 

##ÚNICO: | RN - 1543| 
PORTARIA Nº 21, DE 1 DE ABRIL 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 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; 

 
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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e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000191/2013-78, instaurado em virtude de 
Auditoria realizada pelo Ministério da Integração Nacional com o objetivo de fiscalizar as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – Lote 5 (PISF), especificamente no tocante aos municípios de atuação da PRM/Mossoró; 

Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000191/2013-78 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial 
acerca dos fatos, autuando-o e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 

##ÚNICO: | RN - 1530| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 26 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº: 1.28.100.000107-2013-16 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir do processo de Tomada de Contas Especial nº 020.491/2009-8 do TCU, com vistas 
a apurar irregularidades na execução do Convênio nº 1624/2001, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e a Fundação Vingt Rosado/RN, à 
época gerida por FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO, o qual tinha por objeto a aquisição de uma Unidade Médica de Saúde do tipo ônibus 
consultório médico-hospitalar. 

2. O valor conveniado foi de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), cujo montante transferido em uma única parcela em 
18.02.2002, não tendo sido exigido do convenente nenhuma contrapartida. 

3. A presente investigação é mais uma das várias deflagradas na chamada “Operação Sanguessuga”, levada a termo pela Polícia 
Federal, na qual se desenvolveu complexa apuração, de âmbito nacional, de um esquema de fraude da licitações para compra de ambulâncias em 
diversos municípios. 

4. Como bem ponderou o Tribunal de Contas da União1 ao referir-se às apurações da “Operação Sanguessuga”, “deseja-se, pois, 
deixar claro que estes processos não podem ser analisados individualmente, sem se levar em conta todo o conjunto fático-probatório em que estão 
inseridos, sob o risco de se avaliar indícios que, se analisados individual e ocasionalmente, poderiam não adquirir o relevo necessário”. 

5. Dentre outras irregularidades2 na execução do Convênio nº 1624/2001, o TCU detectou a existência de superfaturamento na 
aquisição da ambulância pela Fundação Vingt Rosado junto à empresa Santa Maria Comércio e Representações Ltda, com o consequente desvio da 
quantia de R$ 42.247,45 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), consoante restou apurado à fl. 07. 

6. Além da repercussão cível pela prática dos atos de improbidade administrativa dos responsáveis, sobreleva-se a necessária 
apuração dos fatos narrados sob a ótica criminal, notadamente pelo delito tipificado no art. 1ª, I, do De.-Lei nº 201/19673, cuja pena máxima é de doze 
anos e para o qual, portanto, a prescrição operará apenas em 2018, dezesseis anos após o fato delituoso, conforme dicção do art. 109, II do Código 
Penal. 

7. No tocante à responsabilização pela prática do ato de improbidade administrativa, cumpre dizer que já existe uma ação civil 
pública em andamento (processo nº 0001937-42.2007.4.05.84014), cujo objeto já compreende, dentre outros, as irregularidades do Convênio nº 
1624/2001. 

8. Destarte, no que concerne à responsabilização judicial daqueles a quem se imputam os atos de improbidade administrativa 
apurados no presente inquérito civil, cumpre dizer que, já existindo uma ação civil pública em andamento com esta finalidade, restam esvaziadas 
eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais a serem tomadas no aspecto cível. 

9. Doutra banda, para o exercício da persecução penal, necessário se faz uma profunda investigação, com apuração detalhada dos 
fatos, bem como individuação, qualificação e ouvida das pessoas implicadas, além da obtenção de mais elementos esclarecedores, sejam documentais, 
periciais ou testemunhais, que possam instruir o caso e averiguar todas as circunstâncias fáticas relevantes ao deslinde da questão. 

10. Por tudo isso, determino, com arrimo no art. 17, caput, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público, o 
ARQUIVAMENTO dos presentes autos, dando-se, consequentemente, baixa nos registros de protocolo. 

11. Outrossim, para apuração criminal das irregularidades em apreço, requisito a instauração de inquérito policial, devendo a 
requisição ser devidamente acompanhada da cópia dos presentes autos. 

12. Por oportuno, com amparo art. 17, § 1º da Resolução nº 87do Conselho Superior do Ministério Público, ressalte-se a 
necessidade de oficiar ao Tribunal de Contas da União acerca do teor desta promoção de arquivamento. 

13. Finalmente, albergado pelo art. 9o, §§ 1o e 3o, da Lei no7.347/85 c/c o art. 62, IV, da Lei Complementar no 75/93, 
regulamentado pelo art. 6o, IV e § 1o, da Resolução no 20/96 do Conselho Superior do Ministério Público, submeto a presente decisão para exame, 
deliberação e, se dessa forma for entendido, homologação da Egrégia 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para a qual 
devem os presentes autos ser remetidos no prazo de até 3 (três) dias, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei no 7.347/85. 

 
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | RN - 530| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref. Inquérito Civil no 1.28.100.000386/2012-37 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado com o escopo de apurar a execução inadequada do Programa de Habilitação e Interesse 
Social, tendo em vista a ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município de 
Ipanguaçu/RN da liberação de recursos recebidos por meio de convênios. 

2. Do compulsar dos autos, vislumbra-se que a sobredita edilidade foi oficiada para que informasse a respeito destes fatos (fl. 16). 
Tal requisição foi atendida à fl. 19, quando o gestor municipal aduziu que o Município de Ipanguaçu/RN está notificando as precitadas entidades, 
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ocasião em que também remeteu documentação comprobatória de suas alegações. Outrossim, obtemperou ainda o prefeito da precitada edilidade que 
está cumprindo a recomendação expedida pelo Ministério Público Federal (fl. 11). 

3. Diante deste cenário, cumpre informar, primeiramente, que, a própria Lei 9.452 de 20 de março de 1997, conquanto tenha 
traçado, em seu artigo 2°, a obrigação de notificação por parte das prefeituras as entidades precitadas, não cuidou de culminar alguma sanção para o 
descumprimento de tal comando. 

4. Outrossim, calha afirmar que a Lei 8.429 de 02 de junho de 1992, conhecida Lei de Improbidade Administrativa, não elencou a 
conduta ora investigada entre os atos ímprobos. 

5. Portanto, o que se está querendo afirmar é que, no entender deste órgão ministerial, a análise da situação descrita indica que o 
que ocorreu acerca das notificações retro deve ser tido como uma irregularidade, e não como um ato de improbidade administrativa ou qualquer outra 
infração mais gravosa, salvo se a falta de notificação tivesse servido como um meio para a prática de atos que causem dano ao erário, enriquecimento 
ilícito, ou atentado contra os princípios da Administração Pública, o que não restou comprovado nos autos. 

6. Repise-se que o Município de Ipanguaçu/RN vem atendendo a recomendação do Parquet Federal, já acima comentada. 
7. Portanto, não havendo sido verificada, como já dito, nenhum ato hábil a sofrer alguma sanção judicial, em virtude da ausência de 

previsão legal, bem como havendo atendimento por parte da edilidade à recomendação do Ministério Público Federal, impende reconhecer a 
desnecessidade de continuidade do inquérito em epígrafe. 

8. À vista do exposto, tendo como exaurida a atuação ministerial no presente feito, diante da inexistência de medidas judiciais ou 
extrajudiciais a serem tomadas, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, dando-se, consequentemente, baixa nos registros de protocolo. 

9. Com amparo no o art. 9o, §§ 1o e 3o, da Lei no7.347/85 c/c o art. 62, IV, da Lei Complementar no 75/93, regulamentado pelo 
art. 6o, IV e § 1o, da Resolução no 20/96 do Conselho Superior do Ministério Público, submeto a presente decisão para exame, deliberação e, se dessa 
forma for entendido, homologação da Egrégia 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para a qual devem os presentes 
autos ser remetidos no prazo de até 3 (três) dias, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei no 7.347/85. 

 
EMANUEL DE MELO FERREIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | RS - 921| 

PORTARIA Nº 8, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei 
Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o objetivo 
de apurar eventuais danos ao meio ambiente e à saúde da população em virtude da existência de torre de antena de celular localizada na Av. Alberto 
Pasqualini, próximo da Rua Sabiá, resolve converter o procedimento preparatório n.º 1.29.014.000140/2013-88 em INQUÉRITO CIVIL. 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em Lajeado/RS, nos moldes 
dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP.  

A secretaria deste gabinete acompanhará a tramitação deste feito, fazendo conclusão para eventual prorrogação até 05 (cinco) dias 
antes do vencimento do prazo de 01 (um) ano. 

 
JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR, 

Procurador da República 
##ÚNICO: | RS - 923| 

PORTARIA Nº 9, DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei 
Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o objetivo 
de apurar questões relativas à situação de risco e aumento significativo de acidentes na BR-386 entre os Km 340 e 344, resolve converter o 
procedimento preparatório n.º 1.29.014.000141/2013-22 em INQUÉRITO CIVIL. 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em Lajeado/RS, nos moldes 
dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP.  

A secretaria deste gabinete acompanhará a tramitação deste feito, fazendo conclusão para eventual prorrogação até 05 (cinco) dias 
antes do vencimento do prazo de 01 (um) ano. 

 
JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR, 

Procurador da República 
##ÚNICO: | RS - 1693| 

PORTARIA Nº 21, DE 7 DE ABRIL 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 1.29.000.001948/2013-31, cujo objeto é apurar possível favorecimento na prova de títulos por exigência de titulação incompatível em 
concurso para provimento de cargos no IFSul. ; 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; 
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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 possível favorecimento na prova de títulos por exigência de titulação incompatível 
em concurso para provimento de cargos no IFSul ”;  

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, 

3. Cumpra-se as determinações contidas no despacho de fls. 90/92. 
Após, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações.  
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RS - 2189| 
PORTARIA Nº 34, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.29.002.000095/2014-81. Interessados: Município de 
Cambará do Sul. Assunto: DIREITOS DO CIDADÃO – Apurar a regularidade 
do atendimento da rede pública de saúde do Município de Cambará do Sul 

 
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 o teor da representação anônima, noticiando possíveis irregularidades no atendimento na rede pública de saúde do 

Município de Cambará do Sul, especificamente quanto a ausência de médicos, farmacêuticos e medicamentos; 
Considerando que em pesquisa no banco de dados do DATASUS – Ministério da Saúde – a produção ambulatorial do Município, 

no período de Janeiro a Dezembro de 2013, é de 6.445 procedimentos aprovados, para uma população estimada de6.712, segundo dados do IBGE, e a 
portaria Portaria n.º 1101/GM de 12 de junho de 2002, usa como parâmetro 2 (duas) a 3 (três) consultas médicas por habitante/ano. 

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 o Prefeito Municipal de Cambará do Sul, remetendo cópia da representação, para que se manifeste acerca dos fatos 

narrados, fazendo colacionar documentos que subsidiem o teor de sua resposta. Outrossim, para que informe: a) a quantidade de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Postos de Saúde e Equipes de Saúde da Família (ESF) existentes no Município, especificando os respectivos quadros de profissionais; b) 
a quantidade de consultas médicas realizadas, mensalmente, no período de Janeiro a Dezembro de 2013 na rede municipal de saúde; c) se há 
medicamentos disponíveis na rede pública suficiente para suprir a demanda da comunidade; e d) o tempo médio de espera dos pacientes para a 
realização das consultas em cada uma das especialidades atendidas. 

- 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 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | RO - 7185| 

PORTARIA Nº 10, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

Considerando que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera 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; 

Considerando que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, §3º, da 
Magna Carta; 

Considerando que é objetiva a responsabilidade por dano ambiental, cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, 
independente de culpa, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81); 
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Considerando que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, ou seja, em razão da coisa, sendo responsável o 
proprietário ou possuidor pela reparação do dano; 

Considerando que a extração de minério está condicionada à autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 
e à licença ambiental expedida pelo órgão competente; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n° 1.31.000.001098/2013-13, autuada com o objetivo de acompanhar o Processo n. 
1109-015/2013/GAB/CC, que trata de revogação dos Decretos n. 5.197/91 e 5.198/91, de interesse da Cooperativa dos Garimpeiros, Mineração e 
Agroflorestal – MINACOOP; 

Resolve o Ministério Público Federal, pela Procuradora da República signatária, Instaurar inquérito civil público, com fundamento 
no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, para“acompanhar o 
Processo n. 1109-015/2013/GAB/CC, que trata de solicitação de revogação dos Decretos n. 5.197 e 5.198/91 (que suspendem todas e quaisquer 
atividade de extração de minério ou garimpagem no segmento do Rio Madeira compreendido pela Cachoeira Santo Antônio e a divisa interestadual de 
Rondônia com o Estado do Amazonas), de interesse da Cooperativa dos Garimpeiros, Mineração e Agroflorestal – MINACOOP”. 

Para regularização e instrução deste inquérito civil, determino, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva providencie o registro da presente portaria de instauração e sua autuação seguida 

das peças de informação pertinentes a matéria ora apurada, constantes do procedimento administrativo citado; 
b) que a secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista no artigo 6º, da 
Resolução CSMPF nº 87, acompanhada de solicitação para publicação de extrato (com a supressão do cabeçalho e dos considerandos) desta portaria no 
Diário Oficial, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, da mesma Resolução; 

c) junte-se cópia dos documentos em anexo; 
d) cumpra-se os itens 1, 2 e 3 do despacho de autuação de ICP, de 04 de fevereiro de 2014. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | RO - 7186| 
PORTARIA Nº 11, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 
Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

Considerando que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera 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; 

Considerando o disposto no art. 27 da Lei nº 9.985/00, segundo o qual as Unidades de Conservação devem dispor de um Plano de 
Manejo, abrangendo a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas; 

Considerando que, segundo o §3º do mencionado dispositivo legal, o Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação deve ser 
elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação; 

Considerando que a Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, ao regulamentar o dispositivo legal em foco, 
revogando normatização anterior, reduziu de 10 mil para 3 ou 2 mil metros (conforme o empreendimento necessite ou não de EIA/RIMA), e por apenas 
5 anos contados da publicação da mencionada resolução, a área de entorno resguardada das unidades de conservação que ainda não possuem zona de 
amortecimento definida; 

Considerando a necessidade de, em decorrência da edição da Resolução CONAMA nº 428/2010, ser acompanhado e buscado o 
estabelecimento dos planos de manejo das unidades de conservação que ainda não o possuem, com consequente fixação de suas zonas de 
amortecimento; 

Considerando a necessidade de apuração da regularidade da manutenção de Planos de Manejos Florestais na Estação Ecológica de 
Cuniã; 

Resolve o Ministério Público Federal, pela Procuradora da República signatária, Instaurar inquérito civil, com fundamento no artigo 
129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, com o objetivo de “apurar a 
regularidade da manutenção de Planos de Manejos Florestais na Estação Ecológica de Cuniã”. 

Para regularização e instrução deste inquérito civil, determino, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva providencie o registro da presente portaria de instauração e sua autuação seguida 

dos documentos em anexo; 
b) que a secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista no artigo 6º, da 
Resolução CSMPF nº 87, acompanhada de solicitação para publicação de extrato (com a supressão do cabeçalho e dos considerandos) desta portaria no 
Diário Oficial, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, da mesma Resolução; 

c) Oficie-se o ICMBio, requisitando informações a respeito dos Planos de Manejo Sustentáveis na Estação Ecológica de Cuniã e em 
seu entorno, esclarecendo se houve autorização do órgão para seu funcionamento, e eventuais relatórios de fiscalizações realizadas; 
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d) Oficie-se à SEDAM – Secretaria Desenvolvimento Ambiental, solicitando informações a respeito dos Planos de Manejo 
Sustentáveis ativos na Estação Ecológica de Cuniã em seu entorno, detalhando qual a área abrangida, bem como as atividades envolvidas e seus 
responsáveis. 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | RR - 4946| 

PORTARIA Nº 67, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é destinado à proteção do patrimônio público e social, dentre outros; 
CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição 
Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93, e o artigo 1º, parágrafo único, da Resolução CNMP nº 23/2007, c/c artigo 1º, 
parágrafo único, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos de convicção acostados à Notícia de Fato nº 1.32.000.000173/2014-72; 
Determina o seguinte: 
1. Autue-se o expediente acima mencionado como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para a regular e legal coleta de elementos 

destinados ao esclarecimento do narrado, bem como objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências extrajudiciais que se revelarem 
necessárias, nos termos da lei, que terá o seguinte objeto/resumo: 

“Apuração de suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. Josvaldo da Silva Viana nas Secretarias de Saúde do Estado de 
Roraima e do Município de Boa Vista/RR, bem como contrato temporário na SESAI DSI-Leste”. 

2. DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. Aos Ofícios expedidos no bojo deste 
Inquérito Civil deverá ser juntada cópia desta Portaria ou indicado o endereço oficial onde ela esteja disponível. 

3. REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE, com as anotações de praxe, comunicando-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal; 

4. Caberá à Seção de Acompanhamento em Tutela Coletiva desta Procuradoria da República no Estado de Roraima promover a 
autuação em Inquérito Civil, que deverá ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo o recebimento de documentos recebidos a partir de requisição 
deste Órgão Ministerial, deverão estes ser juntados independente de novo despacho. Caso haja o vencimento do prazo de tramitação do ICP, deverá a 
SETC certificar e fazer os autos conclusos para prorrogação, reiteração ou outra providência. 

5. Cumpram-se as diligências indicadas em Despacho em separado. 
 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | SC - 9736| 
PORTARIA Nº 76, DE 1º DE ABRIL DE 2014. 

 
7º OFÍCIO. SAÚDE. AMBIENTE DE TRABALHO. SERVIDORES 
PÚBLICOS FEDERAIS. MUSEU VICTOR MEIRELES. MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS. 
 

O Ministério Público Federal, por seu Procurador signatário, no uso de suas atribuições na Subseção Judiciária Federal de 
Florianópolis/SC; 

Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, c/c 
artigo 129, III e IX, da Constituição da República; 

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

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

Considerando os termos da representação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de 
Santa Catarina - SINTRAFESC, na qual relata eventual ausência de condições mínimas de trabalho dos servidores públicos federais lotados no Museu 
Victor Meireles;  
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Considerando a informação de que as salas do museu não possuem climatização adequada (proporcionada apenas por um ar 
condicionado portátil), o que ocasiona as excessivas elevação e diminuição da temperatura do ambiente de trabalho, tornando-o insalubre; 

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

condições de saúde no ambiente de trabalho dos servidores públicos federais lotados no Museu Victor Meireles, no Município de Florianópolis. 
Desde logo determina-se o que segue: 
a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles nos sistemas informatizados desta Órgão; 
b) acoste-se os documentos que instruem a presente; 
c) após, cumpram-se as demais providências. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
##ÚNICO: | SC - 9709| 

PORTARIA Nº 93, DE 4 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes da notícia 
veiculada no Diário Catarinense, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para coligir dados e informações sobre a temporada de 2014 da pesca 
da tainha, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL.FISCALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PESCA DA TAINHA DE 

2014EM FLORIANÓPOLIS-SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação; 
 

 EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 
##ÚNICO: | SC - 9935| 

PORTARIA Nº 95, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando a ACP 5015290-66.2011.4.04.7200, 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para acompanhar a ACP 5015290-66.2011.4.04.7200, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as 
providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, o registro e a autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ACOMPANHAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA 5015290-

66.2011.4.04.7200, REFERENTE À DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA. EDIFÍCIO MUSSI. LOCALIZADA NA RUA NEREU 
RAMOS, Nº 146, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC. 

b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
solicitando-lhes publicação; 

 
 EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 

 Procurador da República 
##ÚNICO: | SC - 1540| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 21 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.33.002.000087/2013-21 
 

No intuito de evitar tautologia adota-se como parte do relatório circunstanciado o constante à fl. 26 dos autos. 
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 Marema/SC, oficiou-se (Ofício n° 1067/2013/PRM/CHAPECÓ/SC) 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. 

A resposta do FNDE foi apresentada pelo Ofício n° 485/2013-DIFIN/FNDE/MEC. 
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 procedimento não se confirmaram, senão vejamos. 
O presente caderno apuratório 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, as condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar e, ainda, a regularidade das contas do referido programa 
no Município de Marema/SC. 
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Com relação ao funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do PNATE, a municipalidade 
encaminhou cópias dos decretos de homologação de escolha de membros do Conselho e atas de reunião (fls. 09 a 15) – documentos que demonstram 
que o Conselho Municipal está em situação funcionando regularmente. 

No que diz respeito às condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar, o município encaminhou as 
fichas de vistorias (fls. 19 a 20). 

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. 

Por fim, quanto à regularidade das contas prestadas pela municipalidade, o FNDE informou que as contas referentes aos anos de 
2007 a 2010 foram prestadas pelo gestor municipal e, atualmente, aguardam análise financeira (fls. 28 e 29).  

Em relação às contas dos anos de 2011 e 2012, o FNDE comunicou que houve mudança na forma da prestação das informações e 
que essa nova sistemática está sendo implementada em etapas, pois necessita de capacitação dos gestores. Ainda, informou 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 Marema/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 do presente Procedimento Preparatório, com a consequente intimação dos interessados para informar da 
possibilidade de manifestarem-se até a realização da sessão da Câmara, que irá deliberar sobre a homologação ou rejeição da referida promoção, e, 
comprovada a cientificação dos interessados, remessa imediata a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 
artigo 9º, § 2º, da Lei n. 7.347/1985 e artigo 10, §§ 1º e 3º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP e art. 17, § 3º da Resolução 87/2006 do CSMPF. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SC - 1544| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.33.002.000088/2013-76 5ª CCR 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas das verbas 
recebidas do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), bem como fiscalizar o funcionamento do Conselho Municipal de acompanhamento e 
controle social do PNATE, e, ainda, as condições de segurança e adequação dos veículos usados no transporte escolar do Município de Novo 
Horizonte. 

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 Serra Alta/SC, oficiou-se, em 11 de novembro 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. 168). 

A resposta do FNDE aportou aos autos em 16 de janeiro de 2014 (fls. 169/172). 
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 caderno apuratório 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 Novo Horizonte/SC. 

Com relação ao funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do PNATE, a municipalidade 
encaminhou cópia de atas das reuniões realizadas, demonstrando que o atual Conselho Municipal está ciente de suas atribuições, onde se verifica a 
deliberação acerca dos recursos recebidos do PNATE (fls. 113/115).  

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. 
23/109 e121/167). 

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 as contas referentes aos anos de 
2007 a 2010 foram prestadas pelo gestor municipal e, atualmente, 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 Novo Horizonte/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. 
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Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, com a consequente intimação dos interessados para informar da possibilidade de 
manifestarem-se até a realização da sessão da 5ª Câmara, que irá deliberar sobre a homologação ou rejeição da referida promoção, nos termos do artigo 
9º, § 2º, da Lei n. 7.347/1985 e artigo 10, § 3º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP e art. 17, § 3º da Resolução 87/2006 do CSMPF. 

Com a juntada do aviso de recebimento ou contrafé do referido expediente, encaminhe-se, imediatamente, os autos à 5ª CCR para 
fins de homologação do arquivamento. 

Oficie-se.  
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | SC - 1538| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 21 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.33.002.000091/2013-90 
 

No intuito de evitar tautologia adota-se como parte do relatório circunstanciado o constante das fl. 86. 
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 Arvoredo/SC, oficiou-se, em 18 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. 87). 

A resposta do FNDE aportou aos autos em 16 de janeiro de 2014 (fls. 88/91). 
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 caderno apuratório 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 Arvoredo/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, avaliando a prestação dos recursos oriundos do FUNDEB e PNATE referentes aos anos de 
2010, 2011 e 2012 (fls. 56/81). 

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. 
24/55). 

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 2006, sendo concedido ao gestor responsável o direito ao contraditório e à ampla defesa, salientando que sua resposta 
está em análise. Já no que diz respeito às contas de 2007 a 2010, informou que foram 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 Arvoredo/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 do presente Inquérito Civil, com a consequente intimação dos interessados para informar da possibilidade de 
manifestarem-se até a realização da sessão da Câmara, que irá deliberar sobre a homologação ou rejeição da referida promoção, e, comprovada a 
cientificação dos interessados, remessa imediata a5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 9º, § 2º, da 
Lei n. 7.347/1985 e artigo 10, §§ 1º e 3º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP e art. 17, § 3º da Resolução 87/2006 do CSMPF. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SC - 1542| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000104/2013-21 
 

No intuito de evitar tautologia adota-se como parte do relatório circunstanciado o constante das fl. 87. 

 
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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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 Águas de Chapecó/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. 88). 

A resposta do FNDE aportou aos autos em janeiro de 2014 (fls. 89/91). 
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 caderno apuratório 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 Águas de Chapecó/SC. 

Com relação ao funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do PNATE, a municipalidade 
encaminhou cópia do Decreto nº 142/2011 que nomeou os membros do Conselho (fls. 71/72), com mandato de dois anos, passível de recondução por 
igual período, bem como atas das reuniões realizadas (fls. 73/77 e 81/82). 

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. 
16/70). 

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 as contas referentes aos anos de 
2007 a 2010 foram prestadas pelo gestor municipal e, atualmente, 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 Águas de Chapecó/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 procedimento administrativo, 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 - 1546| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 20 DE MARÇO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.33.002.000502/2013-47 
 

Trata-se de representação realizada por meio do sistema “Sala de Atendimento ao Cidadão” no dia 17 de outubro de 2013, de forma 
sigilosa, em que o denunciante relata possíveis irregularidades nos procedimentos de escolha na seleção para contratação de técnicos de nível superior 
para “consultoria por produto” do CEADES – Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento, que desenvolve ações do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e da Cidadania dos Estados da Região Sul, que recebe verbas do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA (contrato de repasse nº 042340/2012). 

Relatou que no cargo ao qual concorreu – “Articulador Estadual” em Santa Catarina – logrou êxito nas duas fases iniciais, contudo, 
na 3ª fase, que consistia em entrevista, sem possibilidade de recurso, e que valia 20 pontos, não foi aprovado. Questionou o grau de subjetividade da 
avaliação e possível favorecimento a outros candidatos. 

Além disso, entende que houve favorecimento a alguns candidatos que executaram essa função anteriormente, pois no Item “D” da 
“Análise de Currículo” havia a pontuação de até 5 pontos pela experiência como articulador estadual, visto que existem não mais do que 5 profissionais 
com essa experiência do estado de Santa Catarina. 

Foram solicitadas informações ao Instituto (Ofício n° 1327/2013/GAB/UTC/PRM/CHAPECÓ/SC). 
O CEADES informou que para o cargo em questão houve a inscrição de 3 candidatos. Informou que o candidato por final aprovado 

obteve êxito em todas as etapas e que na última delas (classificatória/entrevista) o candidato aprovado obteve 19,5 de 20 pontos possíveis e que tal 
pontuação foi calculada conforme prévia tabela de pontuação. Informou, ainda, que nenhum dos três candidatos interpôs recurso ou fez pedido de 
reconsideração. Ao final, apresentou documentação pertinente. 

 
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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Mais tarde, compulsando-se, detidamente, as fichas de avaliação e outros documentos apresentados pelo CEADES, verificou-se a 
existência de questionamento, na fase de entrevista, que afrontaria os ditames da Lei n° 8.666/93, por estabelecer preferências entre os candidatos em 
razão da naturalidade ou domicílio. Trata-se da pergunta “Se [o candidato] reside no Estado?”. 

No intuito de corrigir futuras irregularidades, e considerando que o certame em questão já havia findado, expediu-se a 
Recomendação n° 5/2014/PRM-CHAPECÓ, para que o Instituto “se abstenha, nas próximas seleções públicas, de prever em seus editais, entrevistas, 
etc., distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes, em cumprimento ao disposto no Art. 3°, §1°, inciso I, da Lei n° 
8.666/93”. 

Após, o CEADES comunicou que está adotando as medidas necessárias para evitar a ocorrência de ilicitudes e violações aos 
princípios constitucionais e administrativos, especialmente os da Lei n° 8.666/93. Para tanto, informou que no Edital n° 02/2014 foi excluída da 3ª fase 
a pergunta “Se [o candidato] reside no Estado?”. Aduziu, que tal medida será também adotada nos certames futuros. Apresentou, por final, a nova ficha 
de avaliação com os questionamentos respectivos. 

É o relato do necessário. 

Inicialmente, cumpre destacar que a Recomendação expedida ao Instituto – editada a fim de espancar qualquer preferência entre 
candidatos nos certames vindouros – foi acatada e informadas as medidas adotadas para a solução das irregularidades. 

A denúncia versou, resumidamente, sobre: a) falta de previsão de recurso na fase de entrevista; b) peso (pontuação) desarrazoado da 
entrevista; e, c) favorecimento a profissionais que já tenham atuado como articuladores estaduais, sendo que, supostamente, não há mais do que 5 
profissionais com experiência no Estado. 

Quanto à nota atribuída à fase de entrevista e a impossibilidade recursal, é larga a jurisprudência no sentido de que não cabe ao 
Poder Judiciário (nem ao Parquet), intervir no mérito administrativo e na formação do edital para traçar as condições de avaliação e julgamento da 
banca examinadora, sob pena de se esvaziar a competência administrativa do órgão/ente. A atuação ministerial e judiciária deve apenas recair sobre os 
aspectos do certame que descarrilam da senda da legalidade e constitucionalidade, preservando-se as competências discricionárias da Administração. 

Sobre a questão, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA OBJETIVA – EQUÍVOCO NA 
CORREÇÃO DASQUESTÕES - INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA 
DENEGADA. 

1 – Consoante reiterada orientação deste Tribunal, não compete ao Poder Judiciário apreciar os critérios utilizados pela 
Administração na formulação, correção e atribuição de notas nas provas de concurso público (cf. RMS nºs 5.988/PA e 8.067/MG, entre outros). 

2 - Ausência de direito líquido e certo a ser amparado. 3 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias. Custas ex lege. Sem 
honorários advocatícios a teor das Súmulas 512/STF e 105/STJ. (MS 7953/DF, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 17/02/2003) 

Verifica-se, ainda, in casu, que houve vinculação ao edital inaugural, que determina a irretratabilidade administrativa da fase de 
entrevista (Item “K”, alínea “C” do Anexo I). 

Sobre o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, doutrina Lucas Rocha Furtado: 
O instrumento convocatório – que será, conforme a modalidade de licitação, um edital ou um convite – serve não apenas de guia 

para o processamento da licitação, como também de parâmetro para o futuro contrato. Ele é a lei do caso, quela que irá regular a atuação tanto da 
Administração Pública quanto dos licitantes. (in Curso de Licitações e Contratos Administrativos. Belo Horizonte: 2009, Editora Fórum, pg. 43., grifo 
nosso) 

No que tange a atribuição das notas aos candidatos – não obstante o mérito administrativo acima exposto – verifica-se, das fichas de 
avaliação, que os julgadores atribuíram notas com valores semelhantes considerando-se os candidatos isoladamente, ou seja, não se observa nenhum 
despontamento. Desse modo, fica difícil concluir por algum favorecimento ou desfavorecimento. Aliás, de forma quase unânime, o candidato que 
logrou a primeira colocação obteve os melhores resultados de todos os avaliadores e se mostrou bastante capacitado, tendo em conta seu currículo e 
experiência profissional (conforme documentos constantes dos autos). 

Outrossim, embora a entrevista sempre comporte alguma subjetividade pela sua própria natureza, houve julgamento objetivo, 
porquanto os questionamentos foram elaborados e pontuados conforme tabela elaborada previamente e aplicada a todos os candidatos, sem distinções. 

Quanto à alegação de que a previsão de pontuação para aquele candidato que já tenha atuado como articulador estadual ensejaria 
favorecimentos face a escassez desses profissionais, fica difícil apurar e quantizar quantos profissionais há, efetivamente, no Estado e dali concluir por 
algum favorecimento. Em princípio, até salutar que a Administração busque profissionais com experiência, em respeito ao Princípio Constitucional da 
Eficiência. 

De qualquer modo, a Recomendação alhures citada solicitou que se retirasse a pergunta “Se [o candidato] reside no Estado?” da 
fase de entrevista. Assim, não haverá favorecimento a candidatos de Santa Catarina que tenham experiência como articuladores, podendo se inscrever, 
e pontuar, em igualdade de condições, o candidato oriundo de qualquer estado da federação. 

Assim: a) ante os argumentos acima esposados; b) a resposta do CEADES; e, c) a documentação coligida aos autos, não permanece 
qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal. 

Dessa forma, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, com a consequente intimação dos 
interessados para informar da possibilidade de manifestarem-se até a realização da sessão do Núcleo, que irá deliberar sobre a homologação ou rejeição 
da referida promoção, e, comprovada a cientificação dos interessados, remessa imediata ao Núcleo de Apoio Operacional (NAOP) da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão na Procuradoria Regional da República da 4ª Região (PRR4), nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei n. 7.347/1985 e 
artigo 10, §§ 1º e 3º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP e art. 17, § 3º da Resolução 87/2006 do CSMPF. Deixo de comunicar a promoção de 
arquivamento ao denunciante por ter sido feita de forma apócrifa. 

 
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. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | SP - 2070| 

PORTARIA Nº 22, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Peças de Informação nº 1.34.011.000044/2012-19 
 

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, incisos II e VI da Constituição Federal, na lei complementar nº 75/93, 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 que o presente procedimento foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que tenham sido 
finalizadas as apurações (Resolução CNMP nº 23/2007 e Resolução CSMPF nº 87/2006); 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito protegido e garantido expressamente pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 
1988; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento trata do fornecimento de medicamentos à população pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

CONSIDERANDO que a regularidade é requisito da política de planejamento, fiscalização e controle do fornecimento de 
medicamentos pelo SUS, conforme previsto na Lei 8.080/90; 

CONSIDERANDO que há necessidade de pedir esclarecimentos adicionais à Secretaria da Saúde do Município de Santo André, 
quanto à regularidade no fornecimento de medicamentos; 

RESOLVE:  
1 – Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar possíveis problemas no fornecimento de medicamentos e para realização 

de eventuais diligências. 
2 – Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências:  
I – Convertam-se as Peças de Informação nº 1.34.011.000044/2012-19 em Inquérito Civil Público; 
II – Oficie-se a Secretaria da Saúde do Município de Santo André para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento: (1) informe a ocorrência de interrupções no fornecimento de medicamentos nos hospitais e postos de saúde, por meio SUS, e, em caso 
positivo, a frequência e duração das interrupções; e (2) informe os procedimentos adotados pela Prefeitura para garantir o fornecimento ininterrupto de 
medicamentos à população; 

III – Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PRR da 3ª Região, Núcleo de Apoio Operacional – NAOP, da 
instauração do presente inquérito civil, 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 - 2072| 

PORTARIA Nº 23, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Administrativo nº 1.34.011.000041/2013-66 
 

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, incisos II e VI da Constituição Federal, na lei complementar nº 75/93, 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 que o presente procedimento foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que tenham sido 
finalizadas as apurações (Resolução CNMP nº 23/2007 e Resolução CSMPF nº 87/2006); 

CONSIDERANDO que o presente procedimento trata do cadastro de profissionais da saúde no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS); 

CONSIDERANDO que informações incorretas ou inconsistentes no sistema representam risco de desvio de verbas públicas; 
CONSIDERANDO que há necessidade de pedir esclarecimentos adicionais à gerência regional do DATASUS sobre a consistência 

e integridade dos dados cadastrais, bem como sobre medidas de proteção da base de dados; 
RESOLVE:  
1 – Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar possíveis inconsistências no CNES-DATASUS, para realização de 

eventuais diligências e os mecanismos de proteção do sistema. 
2 – Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências:  
I – Convertam-se o Procedimento Administrativo nº 1.34.011.000041/2013-66 em Inquérito Civil Público; 
II – Oficie-se a Gerência Regional do Departamento de Informática do SUS, DATASUS/SP, do Ministério da Saúde, para que, no 

prazo de 10 dias: (1) forneça listagem dos profissionais cadastrados no sistema CNES-DATASUS no Município de Mauá e os documentos 
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comprobatórios da efetiva prestação de serviços; e (2) informe as medidas de controle da veracidade e consistência das informações cadastradas no 
sistema CNES-DATASUS no Município de Mauá; 

III – Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PRR da 3ª Região, Núcleo de Apoio Operacional – NAOP, da 
instauração do presente inquérito civil, 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 - 2082| 

PORTARIA Nº 24, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Procedimento preparatório nº 1.34.011.000102/2013-95 
 

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 a existência das Peças de Informação nº 1.34.011.000102/2013-95, instauradas nesta Procuradoria a partir de 
representação feita pela Prefeitura Municipal de Mauá narrando a existência de instalação de antenas de telefonia celular sem regulamentação por parte 
dos órgãos públicos, em razão da não fiscalização da área pela ANATEL; 

CONSIDERANDO que a representação veio instruída com cópia de ação judicial movida pela empresa QMC Telecom do Brasil 
Cessão de Infraestrutura Ltda. buscando a condenação da Municipalidade de Mauá a expedir as competentes licenças administrativas para construção 
de estruturas para instalação de Estação de Rádio Base em imóvel locado, situado na Rua Senador Teotônio Vilella, Quadra B, Lote 34, Jardim 
Cerqueira Leite, município de Mauá/SP; 

CONSIDERANDO que, caso confirmada a efetiva construção da Estação Rádio Base em questão, poderá haver lesão a interesses 
difusos da comunidade que vive no entorno da referida antena, consistentes na prestação de serviços de telefonia celular em desacordo com as 
disposições legais; 

RESOLVE:  
1 – Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar possível lesão a interesses difusos referentes à alegada construção de uma 

antena de telefonia celular no endereço Rua Senador Teotônio Vilella, Quadra B, Lote 34, Jardim Cerqueira Leite, na cidade de Mauá/SP, em 
desacordo com as disposições legais sobre o tema; 

2 – Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências:  
I – Convertam-se as Peças de Informação nº 1.34.011.000102/2013-95 em Inquérito Civil Público; 
II – Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da instauração do presente inquérito civil, 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; 
III - 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 - 2080| 

PORTARIA Nº 25, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Peças de Informação nº 1.34.011.000022/2012-59 
 

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 a existência das Peças de Informação nº 1.34.011.000022/2012-59, instaurada nesta Procuradoria após 
representação realizada pela 1ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, dando conta de possíveis irregularidades envolvendo a empresa Gocil 
Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.; 

CONSIDERANDO que o mencionado ofício contém cópia de sentença trabalhista que narra que a empresa em questão prestava 
serviços de segurança privada fazendo uso do nome da empresa “G4 Serviços de Consultoria e Vigilância Ltda.” empresa que teve suas atividades 
encerradas pela Polícia Federal por fazer uso de bens públicos e serviços de policiais militares do Garra em suas atividades de prestação de serviços a 
particulares; 
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CONSIDERANDO que se confirmados os fatos narrados e se confirmado que a mesma empresa G4 Serviços de Consultoria de 
Vigilância Ltda. estiver atuando sobnome empresarial distinto haverá lesão a interesses difusos da população em geral; 

RESOLVE:  
1 – Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar possíveis lesões a direitos difusos da população consistentes na atuação 

da empresa G4 Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. em desacordo com os ditames legais. 
2 – Sejam adotadas as seguintes providências:  
I – Converta-se a notícia de fato nº 1.34.011.000286/2013-93 em Inquérito Civil Público; 
II – Oficie-se a Polícia Federal, com cópia digitalizada dos presentes autos, para que tome conhecimento dos fatos e esclareça se a 

empresa “G4 Serviços de Consultoria de Vigilância Ltda. está realmente proibida de prestar serviços, encaminhando a documentação pertinente a este 
Parquet. 

II – Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da instauração do presente inquérito civil, 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; 

III - 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 - 2085| 

PORTARIA Nº 26, DE 7DE ABRIL DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.34.011.000197/2013-47 
 

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, incisos II e VI da Constituição Federal, na lei complementar nº 75/93, 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 que os presentes autos foram instaurados há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que tenham sido finalizadas 
as apurações (Resolução CNMP nº 23/2007 e Resolução CSMPF nº 87/2006); 

CONSIDERANDO que o presente trata da fiscalização do tráfego de veículos com excesso de peso em rodovias federais; 
CONSIDERANDO que há necessidade de pedir esclarecimentos à transportadora sobre a autuação de veículo de sua propriedade e 

sobre providências concretas a serem tomadas para evitar a repetição do fato; 
RESOLVE:  
1 – Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar os fatos e possíveis irregularidades praticadas pela transportadora e para 

realização de eventuais diligências. 
2 – Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências:  
I – Convertam-se a Notícia de Fato nº 1.34.011.000197/2013-47 em Inquérito Civil Público; 
II – Oficie-se a empresa Rápido 900 Transportes Rodoviários Ltda., em sua filial de São Bernardo do Campo, situada à Avenida 

Angelo Demarchi, nº 123, para que informe, no prazo de 10 dias, quais as providências tomadas sobre os fatos narrados, assim como informe as 
medidas adotadas para adequar seus caminhões aos limites regulamentares de peso nas rodovias federais; 

III – Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do presente inquérito civil, 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 - 877| 

DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Autos n.º 1.34.018.000280/2012-75. Tutela coletiva – inquérito civil 
 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar eventual irregularidade no emprego de verbas federais referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE pelo município de Taubaté.  

Considerando a necessidade de conclusão de diligências imprescindíveis para a adoção das medidas dispostas no §7º do art. 2º da 
Resolução CNMP 23/2007, determino a prorrogação de prazo para conclusão deste expediente por um ano. 

 
ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | SP - 883| 

DESPACHO, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Tutela coletiva – inquérito civil. Autos nº 1.34.018.000031/2012-80. 
 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir de ofício encaminhado pela Controladoria Geral da União, noticiando 
possíveis irregularidades na gestão dos recursos federais provenientes do Programa Bolsa Família, do Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

Considerando a necessidade de conclusão de diligências imprescindíveis para a adoção das medidas dispostas no §7º do art. 2º da 
Resolução CNMP 23/2007, determino a prorrogação de prazo para conclusão deste expediente por um ano. 

 
ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SP - 879| 

DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Autos n.º 1.34.018.000115/2008-37. Tutela coletiva – inquérito civil 
 

  
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar eventuais irregularidades na celebração e execução do convênio 

realizado entre a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP e a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, para gestão e administração de 
recursos federais oriundos do Programa Saúde da Família;  

Considerando a necessidade de conclusão de diligências imprescindíveis para a adoção das medidas dispostas no §7º do art. 2º da 
Resolução CNMP 23/2007, determino a prorrogação de prazo para encerramento do expediente por 01 (um) ano. 

 
ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | SP - 881| 

DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Autos n.º 1.34.018.000291/2012-55. Tutela coletiva – inquérito civil 
 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar eventual irregularidade na aplicação de recursos recebidos da 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB pelas cooperativas de agricultores do município de Tremembé.  

Verifica-se a necessidade de conclusão de diligências imprescindíveis para a adoção das medidas dispostas no §7º do art. 2º da 
Resolução CNMP 23/2007, motivo pelo qual determino a prorrogação de prazo por 1 (um) ano para encerramento do presente expediente. 

 
ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | SE - 6652| 

PORTARIA Nº 9, DE 7 DE ABRIL DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001380/2013-51. Assunto: apurar 
supostas irregularidades consistentes na falta de prestação de contas de recursos 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, referentes ao exercício 
de 2012, repassados pelo FNDE ao município de Capela/SE na gestão do ex-
prefeito Manoel Messias Sukita Santos. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 2º Ofício do 

Patrimônio Público da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII “d”, 
da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93,e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 
dezembro de 2007: 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, ‘d’, dispõe ser função institucional do Órgão 
Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 
difusos e coletivos; 

Considerando que legalidade, moralidade e eficiência foram elevados à condição de princípios da Administração Pública pelo caput 
do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando que o art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92 dispõe ser ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

Considerando as informações contidas na notícia de fato nº 1.35.000.001380/2013-51 instaurado a partir de representação da 
Prefeitura Municipal de Capela/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 66/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 7 de abril de 2014 Publicação: terça-feira, 8 de abril de 2014 53 
 

Considerando que as informações colacionadas até o momento são suficientes à instauração de inquérito civil público, nos termos 
do art. 2º, inciso II e §4º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, edo art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010); 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 
1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com as peças informativas nº 1.35.000.001380/2013-51, pela Secretaria de 

Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil Público”, 
vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto “Apurar supostas irregularidades consistentes na falta de 
prestação de contas de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, referentes ao exercício de 2012, repassados pelo FNDE ao 
município de Capela/SE na gestão do ex-prefeito Manoel Messias Sukita Santos.”. 

2. Nomeação da servidora Alessandra Cavalcante Vasconcellos, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 
4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 
06/04/2010), para funcionar como Secretária; a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores em exercício no 2º Ofício do 
Patrimônio Público, sendo desnecessária a colheita de termo de compromisso; 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais por meio do Sistema 
Único, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 
Resolução nº 87 CSMPF) com cópia à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Patrimônio Público e Social) para ciência; 

4. A fixação 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, Resolução nº 23 CNMP). 

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 a Secretaria de 
Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC) realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, 
mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 
HEITOR ALVES SOARES 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | TO - 4489| 
PORTARIA Nº 61, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Autos 1.36.000.000277/2014-38 
 

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

a) CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) CONSIDERANDO os elementos constantes na presente Notícia de Fato; 
RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 

23/2007, apurar a possível ocorrência de irregularidades na contratação pela SEDUC/TO, por meio do contrato nº 49/2013, da empresa Construtor 
Ltda., para construção de escola no Município de Araguatins/TO, com recursos oriundos do FNDE. 

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, Ie II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

LUANA VARGAS MACEDO 
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