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CORREGEDORIA DO MPF  

 
PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

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

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, IV, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução n. 100, de 03 
de novembro de 2009, alterada pela Resolução n. 123, de 6 de dezembro de 2011, e n. 137, de 10 de dezembro de 2012), 

RESOLVE: 
Art 1º – Tornar público, na forma do Anexo, o Calendário Geral de Correições Ordinárias da Corregedoria do Ministério Público 

Federal para o biênio 2014/2015, a serem realizadas anualmente nas unidades do Ministério Público Federal. 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 
Publique-se no Diário Oficial da União. 

 
HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 

 
ANEXO 

Calendário Geral de Correições Ordinárias da 
Corregedoria do Ministério Público Federal 

Biênio: 2014/2015 
 

Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

PR-GO 17 

Anápolis 2 

Luziânia 1 

Março PR-GO 

Rio Verde 2 
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Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

 TOTAL GO 22 

PR-MS 9 

Corumbá 2 

Dourados 3 

Ponta Porã 3 

Três Lagoas 2 

PR-MS 

TOTAL MS 19 

PRR 5ª REGIÃO 20 

 

TOTAL MÊS 61 

PR-PB 9 

Campina Grande 3 

Patos 1 

Sousa 2 

PR-PB 

TOTAL PB 15 

PR-MA 12 

Bacabal 1 

Caxias 2 

Imperatriz 2 

PR-MA 

TOTAL MA 17 

PR-PI 9 

Picos 1 PR-PI 

TOTAL PI 10 

PR-ES 13 

Cachoeiro do Itapemirim 2 

Colatina 1 

Linhares 1 

São Mateus 2 

PR-ES 

TOTAL ES 19 

PR-PR 21 

Apucarana 1 

Campo Mourão 1 

Cascavel 4 

Foz do Iguaçu 8 

Francisco Beltrão 1 

Guaíra 2 

Guarapuava 2 

 

Abril 

PR-PR 

Jacarezinho 1 
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Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

Londrina 6 

Maringá 4 

Paranaguá 2 

Paranavaí 1 

Pato Branco 1 

Ponta Grossa 1 

Umuarama 2 

União da Vitória 1 

 

TOTAL PR 59 

 

TOTAL MÊS 120 

PR-RJ 51 

Angra dos Reis 2 

Campos dos Goytacazes 3 

Itaperuna 2 

Macaé 2 

Niterói 6 

Nova Friburgo 2 

Petrópolis 3 

Resende 2 

São João de Meriti 6 

São Pedro D’Aldeia 2 

São Gonçalo 4 

Teresópolis 1 

Volta Redonda 3 

PR-RJ 

TOTAL RJ 89 

PR-SP 47 

Araçatuba 2 

Araraquara 2 

Assis 1 

Bauru 4 

Bragança Paulista 1 

Campinas 8 

Franca 2 

Guaratinguetá 1 

Guarulhos 9 

Jales 1 

 

Maio 

PR-SP 

Jaú 1 
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Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

Marília 3 

Ourinhos 1 

Piracicaba 3 

Presidente Prudente 3 

Ribeirão Preto 5 

São Bernardo do Campo 3 

Santos 8 

São Carlos 2 

São José do Rio Preto 4 

São José dos Campos 3 

São João da Boa Vista 1 

Sorocaba 3 

Taubaté 1 

 

TOTAL SP 119 

PR-PE 17 

Caruaru 2 

Garanhuns 2 

Petrolina 3

Salgueiro 1

Serra Talhada 1 

PR-PE 

TOTAL PE 26 

PRR 1ª REGIÃO 47 

 

TOTAL MÊS 281 

- 29 
PR-DF 

TOTAL DF 29 

PR/TO 8 

Araguaína 1 PR-TO 

TOTAL TO 9 

PR-SC 12 

Blumenau 4 

Caçador 1 

Chapecó 2 

Concórdia 1 

Criciúma 3 

Itajaí 3 

Jaraguá do Sul 1 

Junho 

PR-SC 

Joaçaba 1 
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Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

Joinville 5 

Lages 2 

Mafra 1 

Rio do Sul 1 

São Miguel do Oeste 2 

Tubarão 2 

 

TOTAL SC 41 

PRR 3ª REGIÃO 52 

 

TOTAL MÊS 131 

PR-MG 28 

Divinópolis 2 

Governador Valadares 2 

Ipatinga 2 

Juiz de Fora 3 

Manhuaçu 1 

Montes Claros 3 

Paracatu 1 

Passos 2 

Patos de Minas 2 

Pouso Alegre 2 

São João Del Rei  2 

Sete Lagoas 2 

Teófilo Otoni 1 

Uberaba 2 

Uberlândia 3 

Varginha 1 

PR-MG 

TOTAL MG 59 

PR-MT 12 

Barra do Garças 2 

Cáceres 3 

Sinop 2 

PR-MT 

TOTAL MT 19 

- 11 PR-SE 
TOTAL SE 11 

PR-AL 11 

Arapiraca 3 

 

Agosto 

PR-AL 

TOTAL AL 14 
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Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

PRR 4ª REGIÃO 39  

TOTAL MÊS 142 

PR-PA 11 

Altamira 3 

Marabá 2 

Paragominas 1 

Redenção 2 

Santarém 3 

Tucuruí 1 

PR-PA 

TOTAL PA 23 

- 6 PR-AP 
TOTAL AP 6 

PR-RO 7 

Ji-Paraná 3 PR-RO 

TOTAL RO 10 

- 5 PR-AC 
TOTAL AC 5 

PR-CE 16 

Crateus 1 

Juazeiro do Norte  3 

Limoeiro do Norte 2 

Sobral 2 

PR-CE 

TOTAL CE 24 

PRR 2ª REGIÃO 44 

Setembro 

TOTAL MÊS 112 

CCR e PFDC 7 PGR 

TOTAL CCR e PFDC 7 

PR-RS 26 

Bagé 1 

Bento Gonçalves 2 

Cachoeira do Sul 1 

Canoas 2 

Capão da Canoa 1 

Caxias do Sul 3 

Cruz Alta 1 

Erechim 2 

 

Outubro 

PR-RS 

Lajeado 1 
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Unidades do Ministério Público Federal  

Mês Procuradoria nos Estados Unidades Quant. Gabinete 

Novo Hamburgo 4 

Passo Fundo 4 

Pelotas 2 

Rio Grande 2 

Santana do Livramento 1 

Santa Maria 4 

Santa Rosa 1 

Santo Ângelo 2 

Santa Cruz do Sul 1 

Uruguaiana 2 

 

TOTAL RS 63 

 

TOTAL MÊS 70 

PR-AM 11 

Tabatinga 2 PR-AM 

TOTAL AM 13 

- 6 
PR-RR 

TOTAL RR 6 

PR-BA 20 

Barreiras 2 

Campo Formoso 1 

Eunápolis 1 

Feira de Santana 2 

Guanambi  2 

Ilhéus 3 

Jequié 1 

Paulo Afonso 1 

Vitória da Conquista 2 

PR-BA 

TOTAL BA 35 

Gabinetes 59 PGR 
TOTAL PGR 59 

PR-RN 11 

Caicó 1 

Mossoró 2 

Pau dos Ferros 1 

PR-RN 

TOTAL RN 15 

Novembro 

TOTAL MÊS 128 

TOTAL ANO 1045 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

PORTARIA Nº 90, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

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

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

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar suposta aplicação irregular de verbas do FUNDEB, bem como 
eventual atraso no pagamento dos professores do município de Porto Real do Colégio, no exercício de 2012. 

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

Referência: IC nº 1.11.001.000220/2012-36 
Interessado: União, Sociedade. 
Representante: Anônimo. 
Representado: José Belarmino – Prefeito de Porto Real do Colégio. 
Assunto: Aplicação irregular de verbas do FUNDEB. Atraso no pagamento dos professores. Exercício 2012. 
Registre-se a presente Portaria. 
No mais, quanto à instrução do feito, determina-se: 
a) Cumpra-se, em caráter de urgência, o item 2 do Despacho de fl. 11. 
 

ANTÔNIO HENRIQUE DE AMORIM CADETE 
 

DESPACHO Nº 190, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

Referência: IC 1.11.001.000077.2009-87 
 
Considerando o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este órgão ministerial, 

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

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

1. Prorrogue-se o prazo deste ICP por mais 01 (um) ano, conforme o art. 15 da Resolução nº 87/2007 do CSMPF; 
2. Reitere-se o ofício de fls. 79. 
Com a resposta, voltem os autos conclusos. 
 

ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 
Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 191, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: PP 1.11.001.000116/2013-22 
 

Diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas dos incisos I e VI, este órgão 
ministerial, com fundamento no art. 4º, § 1º da Resolução Nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve prorrogar o prazo pelo 
lapso temporal de 90 (noventa) dias, em face da necessidade da conclusão das diligências já em curso. 

Quanto à instrução do feito, determina-se: 
1. Requisitar ao Sistema Nacional de Auditoria do SUS – SNA os papéis de trabalho que embasaram o Relatório de Auditoria nº 

13153, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 
 

ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 
Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 192, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Referência: PP 1.11.001.000044/2013-13 
 

Diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas dos incisos I e VI, este órgão 
ministerial, com fundamento no art. 4º, § 1º da Resolução Nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve prorrogar o prazo pelo 
lapso temporal de 90 (noventa) dias, em face da necessidade da conclusão das diligências já em curso. 
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Ademais, tendo em vista a resposta apresentada pelo município de Olho D'Água das Flores (Anexo 1 – Volume único), façam-me 
conclusos os presentes autos. 

ANTÔNIO HERIQUE DE AMORIM CADETE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

 
PORTARIA Nº 9, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/83; 
CONSIDERANDO que o objeto do Procedimento Administrativo nº 1.12.000.000446/2013-91 se insere no rol de atribuições do 

Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
DETERMINO a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil – vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo como 

objeto verificar e acompanhar os impactos socioambientais do empreendimento de construção da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Caldeirão, no rio 
Araguari, município de Ferreira Gomes/AP.. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4 ª 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.  
 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 
 

PORTARIA Nº 10, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e c , e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/83; 
CONSIDERANDO que o objeto do Procedimento Administrativo nº 1.12.000.000446/2013-91 se insere no rol de atribuições do 

Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
DETERMINO a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil – vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, cujo objeto 

será a apurar denúncia de grilagem de terra na Floresta Estadual do Amapá (Unidade de Conservação criada pela Lei Estadual nº 1.028/2006) e 
eventuais implicações em comunidades tradicionais e/ou povos indígenas.  

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.  
 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 
 

PORTARIA Nº 11, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/83; 
CONSIDERANDO que o objeto do Procedimento Administrativo nº 1.12.000.000446/2013-91 se insere no rol de atribuições do 

Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
DETERMINO a conversão dos presentes autos em Inquérito Civil – vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, cujo objeto 

será apurar a legalidade da extração de madeira para a construção de escolas em área indígena no Amapá e Norte do Pará. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4 ª 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.  
 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 
 

DESPACHO Nº 11, DE 7 DE JANEIRO DE 2014 
 

Ref. IC nº 1.12.000.000739/2008-19 
 

Considerando a necessidade de realização ou conclusão de diligências complementares visando instruir o feito, prorrogo o 
prosseguimento deste Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano,  nos termos do art. 15 da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

Encaminhe-se, por e-mail, cópia do presente para a apreciação da Exma. Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão-
MPF, com a resposta do recebimento, anexe-a, para os devidos fins. 
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Após, voltem os autos conclusos para apreciação.  
LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 

Procurador da República 
 

DESPACHO Nº 42, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

Ref. PP nº 1.12.000.000060/2013-89 
 

Considerando a necessidade de realização ou conclusão de diligências complementares visando instruir o feito, prorrogo o 
prosseguimento deste Procedimento Preparatório, pelo prazo de  90 (noventa) dias,  nos termos do art.art. 4º, §§1º e 2º, da Resolução n.º 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Encaminhe-se, via sistema único,  cópia do presente para a apreciação do Exmo. Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão-MPF. 

Após, voltem os autos conclusos para apreciação. 
 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 
Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 43, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
Ref. IC nº 1.12.000.000279/2010-35 

 
Considerando a necessidade de realização ou conclusão de diligências complementares visando instruir o feito, prorrogo o 

prosseguimento deste Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano,  nos termos do art. 15 da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

Encaminhe-se, por e-mail, cópia do presente para a apreciação da Exma. Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão-
MPF. 

Após, voltem os autos conclusos para apreciação. 
 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 
Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 46, DE 8 DE JANEIRO DE  2014 

 
Ref. PP nº 1.12.000.000614/2013-48 

 
Considerando a necessidade de realização ou conclusão de diligências complementares visando instruir o feito, prorrogo o 

prosseguimento deste Procedimento Preparatório, pelo prazo de  90 (noventa) dias,  nos termos do art.art. 4º, §§1º e 2º, da Resolução n.º 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Encaminhe-se, via sistema único,  cópia do presente para a apreciação do Exmo. Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão-MPF. 

Após, voltem os autos conclusos para apreciação. 
 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

 
PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 
75/1993 e: 

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

CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n. 1.13.000.002086/2013-24, instaurado para acompanhar a implantação de 
Instalação Portuária Pública de pequeno porte na Manaus Moderna, conforme EIA/RIMA apresentado pelo DNIT; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública n. 0014633-97.2013.4.01.3200/7a Vara, formada a partir da declinação de competência 
proferida nos autos da ACP n. 0236799-24.2010.8.04.0001 ajuizada pelo MP/AM perante a VEMAQA, que objetiva a concessão de liminar para 
determinar ao Município de Manaus a retirada, no prazo de 10 (dez) dias, de todas as balsas clandestinas do Rio Negro, na Manaus Moderna, sob pena 
de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilização do agente ou servidor público desobediente; 

CONSIDERANDO que, naquele processo, foi requerido também que  seja o Município condenado a, após a retirada, exercer 
fiscalização que garanta que nenhuma balsa ou qualquer outro barco opere no local sem a devida licença dos órgãos competentes, de modo a afastar 
definitivamente a ocupação e uso indevido do rio, suas margens e proximidades do local, com multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no 
caso de demora, a ser revertida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente;  
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CONSIDERANDO que se trata de atividade CLANDESTINA, exercida de forma IRREGULAR, SEM LICENÇA AMBIENTAL 
ou outras autorizações do Poder Público, que dá suporte ao abastecimento de produtos da Feira da Manaus Moderna e do Mercado Adolpho Lisboa, 
ambos sob a administração do Município de Manaus. Há, também, além do embarque e desembarque de mercadorias (pescado, frutas, etc), o transporte 
de passageiros, tudo de forma desorganizada e sem qualquer controle público;  

CONSIDERANDO que a Marinha – Capitania dos Portos não concedeu nenhuma autorização para que as balsas operassem na 
área, tanto assim que requereu seu ingresso no pólo ativo da lide;  

RESOLVE CONVERTER EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 
1.13.000.002086/2013-24, tendo como seu objeto apurar “o ordenamento das balsas da Manaus Moderna, acompanhando a ACP existente para este fim 
e a implantação de Instalação Portuária Pública de pequeno porte pelo DNIT”, 

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

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

e 
IV – Expeça-se Ordem de Serviço à ASSESP/PRAM para proceder a identificação das balsas e embarcações que estejam ancoradas 

na Manaus Moderna, com relatório fotográfico. Após, com estas informações, oficie-se à Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental requisitando, no 
prazo de 10 (dez) dias, que informe se as mesmas possuem autorização para ocuparem a área. 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 
  

PORTARIA Nº 42, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 
 
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 (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato nº 1.13.000.002055/2013-73 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar possíveis irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região – CRP 20ª AM/AC/RO/RR, concernentes à 
contratação de servidores sem a realização de concurso público. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COORJUR para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da 

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 
II – oficiar ao Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região – CRP 20ª AM/AC/RO/RR, para que preste as informações cabíveis 

acerca do processo de seleção e contratação de servidores do seu quadro funcional, encaminhando a documentação pertinente.  
Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 

 
ALEXANDRE JABUR 

 
PORTARIA Nº 43, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
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 (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato nº 1.13.000.002045/2013-38 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar possível ocorrência de irregularidades na retificação do Edital nº 26/2013, referente aos requisitos básicos para a investidura no cargo de 
Contador, em concurso público realizado pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COORJUR para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da 

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 
II – expedir ofício à UFAM, solicitando que comprove o atendimento à legislação vigente quanto aos requisitos básicos exigidos ao 

exercício do cargo de Contador, bem como que esclareça necessidade/motivo da alteração destes requisitos, nos termos da retificação do Edital nº 
26/2013. 

Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 
 

ALEXANDRE JABUR 
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PORTARIA Nº 89, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO que a educação é um direito social assegurado no art. 6º da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 212 da Constituição Federal, segundo o qual a União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino;   

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelos direitos assegurados na Constituição da República, 
art.129, II da C.F./88; 

CONSIDERANDO o COMUNICADO SIOPE/FNDE N. 347/2013, que demonstra os indicadores gerados pelo Sistema de 
Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope para aferição do cumprimento de dispositivos constitucionais e legais relacionados à 
educação; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para  monitorar a aplicação de recursos mínimos em educação por Municípios do Estado do 

Amazonas.  
I- DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula n. 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/ venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 
II- DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 
1. Envie-se o presente à COOJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado 

nesta Portaria em itálico; interessados: PRDC (Representante); Municípios do Estados do Amazonas (Representados); 
2. Imprima-se relatórios do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE (www.fnde.gov.br), 

especificamente Relatórios Municipais, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). Considerando o grande número de Municípios 
abrangidos por nossa atribuição, selecione-se os 10 (dez) Municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano no Amazonas.  

3. Requisite-se a estes 10 (dez) municípios, no prazo de 20 (vinte) dias, informações detalhadas do porque da não aplicação de 
recursos mínimos em educação, bem como providências concretas efetivamente tomadas para sanar estas ilegalidades, bem como prazo objetivo para 
comprovação do saneamento, notadamente quanto à: 

a) aplicação mínima de receita de impostos e transferências em MDE (art. 212 da Constituição Federal); 
b)aplicação mínima do FUNDEB em despesas com MDE que não remuneração do magistério (lei n. 11.494/2007); 
c) aplicação máxima das receitas com FUNDEB não aplicadas no exercício (art. 21, §2º, lei n. 11.494/2007).  
 CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por meio eletrônico, inclusive com encaminhamento desta portaria em 

arquivo digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF N.  
87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo e publicidade. 

Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos ofícios que 
venham a ser expedidos neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, §9º, da Resolução CSMPF N. 
87/2010. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TORRES 
 

PORTARIA Nº 90, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO a cópia do Inquérito Civil n. 1.31.000.000470/2007-26, em trâmite no 2º Ofício Cível desta PR/AM, na qual a 
associação de Pequenos Produtores e Criadores do Rio Sul – ASPECRA narra possível grilagem de terra da BR 319, Km 33, Linha C-1, Gleba C-1, 
margem direito do Rio Azul, Município de Canutama/AM e ameaças e agressões supostamente realizadas por Iris de Fátima Pandovane de Andrade, 
proprietária da área contígua à ocupada pelos produtores, e que estaria tentando intimidá-los com vistas a apropriar-se da área que ocupam, que seria de 
propriedade da União.   

RESOLVE: 
INSTAURAR, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF N. 87/2010, INQUÉRITO CIVIL, para monitorar eventual conflito 

agrário e grilagem de terra da União na BR 319, Km 33, Linha C-1, Gleba C-1, margem direito do Rio Azul, Município de Canutama/AM.  
DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 
DETERMINAR, como providências e diligências preliminares: 
1. envie-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado 

nesta Portaria em itálico; interessados: Associação de Pequenos Produtores e Criadores do Rio Azul – ASPECRA (representante); Iris de Fátima 
Pandovane de Andrade  e INCRA (representados);   

2. Cumpra-se as diligências elencadas no despacho em anexo, exarado em 02/12/2013 (v. item 3, 4, 5, 6, 7 e 8).  
CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de e-mail acompanhado 

desta portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da 
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Resolução CSMPF N. 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de 
prazo e publicidade. 

Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos ofícios que 
venham a ser expedidos neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, §9º, da Resolução CSMPF N. 
87/2010. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TORRES 
 

PORTARIA Nº 91, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses difusos e coletivos, dos direitos sociais e 
individuais indisponíveis dos cidadãos dentre os quais aqueles relativos à vida, dignidade da pessoa humana, liberdade, saúde etc (art. 129, III, da 
Constituição Federal); 

CONSIDERANDO os expedientes administrativos n. PR-AM-6496/2012 e PR/AM-11401/2013 que tratam da ausência de energia 
elétrica na Comunidade São Francisco, Município de Careiro/AM.  

RESOLVE: 
INSTAURAR, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF N. 87/2010, INQUÉRITO CIVIL, para  “apurar a ausência de instalação 

de rede de distribuição de energia elétrica na Comunidade São Francisco, Município de Careiro/AM”. 
DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula n. 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 
DETERMINAR, como providências e diligências preliminares: 
1. envie-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado 

nesta Portaria em itálico; interessados: PRDC (representante); Eletrobrás e Amazonas Energia (representados); 
2. Cumpra-se a diligência constante do despacho em anexo, exarado em 04/12/2013.  
CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de e-mail acompanhado 

desta portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da 
Resolução CSMPF N. 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de 
prazo e publicidade. 

Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos ofícios que 
venham a ser expedidos neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, §9º, da Resolução CSMPF N. 
87/201 0. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TORRES 
 

PORTARIA Nº 94, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO a representação feita pelo Conselho Regional de Medicina que versa sobre possível contratação de médicos 
estrangeiros no interior do Estado do Amazonas, não regularizados junto ao CRM/AM.  

RESOLVE: 
INSTAURAR o presente em INQUÉRITO CIVIL, para monitorar possível contratação de médicos estrangeiros no interior do 

Estado, não regularizados junto ao CRM/AM, e não incluídos no Programa Mais Médicos.  
DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula n. 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 
DETERMINAR, como providências e diligências preliminares: 
1. envie-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado 

nesta Portaria em itálico; interessados: Conselho Regional de Medicina – CRM/AM (representante); Secretaria  de Estado da Saúde – SUSAM 
(representado).  

2. Cumpra-se as providências contidas no despacho em anexo, exarado em 02/12/2013 (v. Item 3,4 e 5).  
CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de e-mail acompanhado 

desta portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de 
prazo e publicidade. 

Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos ofícios que 
venham a ser expedidos neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, §9º, da Resolução CSMPF 
Nº 87/2010. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TORRES 
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PORTARIA Nº 153, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013  
 

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 (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato nº 1.13.000.002337/2013-71 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar possíveis irregularidades na aplicação das verbas públicas da União, na reforma das Unidades Básicas de Saúde Dona Tatá e José Roberto, e 
do Ambulatório Mário Said, no Município de Pauini/AM.  

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COORJUR para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da 

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 
II – oficiar ao Ministério da Saúde, para que preste informações acerca da situação dos recursos repassados ao Município de 

Pauini/AM (cópia da prestação de contas), os quais se destinavam as reformas das Unidades Básicas de Saúde Dona Tatá e José Roberto, e do 
Ambulatório Mário Said, reportando possíveis irregularidades. 

III – oficiar a Prefeitura Municipal de Pauini, para que preste informações acerca da situação dos recursos repassados pelo 
Ministério da Saúde, os quais se destinavam as reformas das Unidades Básicas de Saúde Dona Tatá e José Roberto, e do Ambulatório Mário Said, 
reportando possíveis irregularidades, bem como solicitar cópia do procedimento licitatório que contratou a empresa Sigma Engenharia e Construções 
Ltda., e o contrato firmado entre esta e o Município de Pauini. 

IV - oficiar ao Vereador Antônio Barreiros Venâncio, para que preste esclarecimentos acerca do seu envolvimento com a empresa 
Sigma Engenharia e Construções Ltda. a respeito das reformas nas  Unidades Básicas de Saúde Dona Tatá e José Roberto, e do Ambulatório Mário 
Said. 

Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 
 

ALEXANDRE JABUR 
 

PORTARIA Nº 154, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

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 (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato nº 1.13.000.002292/2013-34 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar possíveis irregularidades, na aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no Município de Boa 
Vista do Ramos/AM, nos anos de 2008. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – à COORJUR para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da 

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO; 
II – oficiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE- para que informe acerca das prestações de contas do 

Município de Boa Vista do Ramos referentes à aplicação de recursos do PNATE-  Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- nos anos de 
2008, com a respectiva documentação comprobatória, ainda que não finalizada a análise destas. 

Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 
 

ALEXANDRE JABUR 
 

DESPACHO DE 7 DE JANEIRO DE 2014 
 

1. Trata-se do Inquérito Civil Público n. 1.13.000.000461/2011-30, instaurado através da Portaria n.º 038/2011, para “acompanhar o 
cumprimento do Termo de Acordo Extrajudicial que extinguiu a Ação referente ao Garimpo do Juma, buscando soluções também para a área 
impactada não incluída no referido TACA”. 

2. Durante a instrução, foi constatado que a  cláusula quarta, itens III, IV e V do TAC (fl. 39) foi descumprida, pois não houve a 
atualização dos dados do Plano de Controle Ambiental (PCA); não foi apresentado o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ao IPAAM; 
e não foi apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Nos dois primeiros casos, o prazo para cumprimento das obrigações era de 180 
dias, a contar de 03/2010. Em 12/2012, o IPAAM informou que foi apresentado o PRAD, porém “sem valor legal”, visto que não constava a ART dos 
responsáveis pelo documento (fls. 59/60). 
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3. Outros problemas são a manutenção de máquina pesada no garimpo sem justificativa técnica, apesar de supostos embargos 
administrativos e judiciais, razão pela qual foi expedida a Notificação n. 015907-GRHM – IPAAM. Conforme o Parecer Técnico n. 139/2013, o 
IPAAM informou que essa pendência já foi resolvida, com a apresentação da justificativa acompanhada de ART do responsável pela sua elaboração.  

4. Às fls. 58/60, o IPAAM informou que “quanto à regularidade ambiental, em 26 de janeiro de 2011, foi expedida a LO n. 051/11 
e, em 06 de janeiro de 2012, foi solicitado, através do documento n. 0219/12, a renovação da referida licença, o qual o processo encontra-se em análise 
técnica”, e que há diversas outras condicionantes da licença de operação, cujo cumprimento não foi devidamente comprovado, em especial, (a) a 
análise da qualidade da água a montante e a jusante do rio Juma; (b) a apresentação de planta contendo todos os ramais e acessos às áreas de lavra, com 
coordenadas geográficas, com ART; (c) plano de gerenciamento de resíduos e efluentes domésticos, incluindo planta com a localização da área de 
disposição dos resíduos sólidos, com coordenadas geográficas, com ART. O DNPM também expediu a permissão de lavra garimpeira à 
COOPERJUMA. 

5. Por estas razões, foi encaminhada cópia dos autos do ICP ao 4º Ofício Criminal da PR/AM, para subsidiar investigação em curso 
naquele ofício, sobre fatos conexos aos apurados no ICP. Além disso, foi também expedida a Recomendação n. 4, de 31 de janeiro de 2013 (fls. 66/68), 
ao IPAAM para que: (i) não concedesse a renovação da LO n. 051/11 até que fossem integralmente cumpridas a notificação n. 015907 e todas as 
condicionantes da licença de operação; (ii) adotasse as medidas administrativas cabíveis (suspensão de licença, autuação, interdição, embargo, etc), em 
razão do descumprimento das condicionantes da LO n. 051/11, informando ao MPF, em 30 (trinta) dias, as medidas adotadas. 

6. Além disso, foram realizadas reuniões no âmbito do ICP em anexo, cujas atas estão às fls. 61/62 e 92/93, e ficou registrado que o 
novo modelo de exploração do garimpo do Juma prevê uma parceria entre uma empresa mineradora (Minorte) e a Cooperativa. Porém, é necessária a 
anuência do DNPM, para substituir a permissão de lavra garimpeira por uma concessão de lavra, se for o caso. E que há controvérsias jurídicas, neste 
caso, sobre a possibilidade de cessão de direitos minerários.  

7. Conforme o Ofício n. 2015/2013/INCRA/SR (15)/GAB (fl.129), o Garimpo do Juma está inserido em terras da União – Gleba 
Aripuanã, inscrita no cartório da Comarca de Novo Aripuanã/AM, em processo de regularização fundiária pelo Programa Terra Legal, não havendo 
sido expedido ainda nenhum título definitivo na área (fls. 138/146).  

8. Por fim, o Parecer Técnico n. 139/13 – GRHM, do IPAAM (fls. 132/134), aponta diversas irregularidades no PCA/PRAD, razão 
pela qual não se recomenda a renovação da LO n. 51/11 (cópia à fl. 135). De fato, consta do documento que: 

“(...) durante a vistoria/fiscalização se constatou a degradação horizontal da área requerida, disposição inadequada do resíduo 
mineral, rompimento de barragens, não recuperação da área degradada pela mineração, aparecimento de feições erosivas nos taludes, dentre outros. 

(...) Da análise do PCA/PRAD é verificado que não foi realizado um estudo de detalhe da área, procedimento necessário para o 
licenciamento da área requerida, a qual totaliza atualmente 14.287,02 hectares. Consta ainda a requisição para adição de uma nova área sendo que parte 
da área requerida abrange o leito do rio Juma, desta forma faz-se necessário o estudo ambiental para o leito do rio Juma. Ressalto que para o 
licenciamento ambiental deverá ser adotado pelo interessado os procedimentos estabelecidos nas Resoluções CEMAAM n. 11/12 e 14/2012.” 

9. Além do atendimento às Resoluções do CEMAAM, o IPAAM também condicionou a renovação da licença ao cumprimento dos 
itens referenciados na Recomendação do MPF, n. 4/2013. 

10.Isto posto, determino as seguintes providências: 
a) a prorrogação do presente procedimento por mais 1 (um) ano, nos termos do art. 15, caput, da  Resolução n. 87, de 03 de agosto 

de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, procedendo ao cadastro da prorrogação no sistema “ÚNICO”; e 
b) o envio de ofícios ao DNPM e IPAAM para que apresentem informações atualizadas sobre o Garimpo do Juma, no prazo de 30 

(trinta) dias, as quais poderão vir a subsidiar, se for o caso, o ajuizamento de eventual ACP para o cancelamento, suspensão ou anulação de quaisquer 
títulos, autorizações ou licenças acaso concedidas, bem como para a suspensão das atividades da COOPERJUMA e a recuperação da área degradada 
pela responsável. 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

 
PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 
CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 
CONSIDERANDO o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito dos fatos noticiados no expediente em 
epígrafe; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 
75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Irregularidades na aplicação dos recursos do PGRM, pelo Município de Apuarema/BA, com ´termino do prazo de 

prestação de contas em 30.04.2013”. 
TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA : 5ª Câmara 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, com cópia da presente Portaria; 
c) Nomeio a Técnica Administrativa Manuela Soares Barroso, matrícula nº 23.588, lotada nesta Procuradoria, para exercer função 

de Secretária no presente Inquérito Civil Público. 
d) Cumpra-se o despacho anexo. 

 
EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
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PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO 2014 
 

Ref.: Expediente PRM-CFR-BA-00001953/2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas funções 
constitucionais e legais, com supedâneo nos arts. 127 e 129, III, da Constituição da República e no art.6º, VII, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 
75/93,  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal velar pela proteção do Patrimônio Público e Social, nos termos do 
art. 129, III da Constituição da República e art. 5º, III, “b” da Lei Complementar 75;  

CONSIDERANDO o teor da representação anexa, dando conta de supostas irregularidades na gestão dos recursos repassados pelo 
FNDE ao município de Ponto Novo/BA à conta dos Programas PEJA, nos exercícios de 2004 e 2005, PNATE, nos exercícios de 2006, 2008 e 2010 e 
PDDE, no exercício de 2010; 

  
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o fito de apurar as irregularidades apontadas, determinando as 
seguintes providências iniciais: 

I -Comunique-se ao representante da instauração deste Inquérito Civil Público; 
II - Oficie-se ao FNDE solicitando informações sobre a situação atual das prestações de contas apresentadas pelo município de 

Ponto Novo/BA, referentes aos recursos repassados à municipalidade à conta dos Programas PEJA, exercícios de 2004 e 2005, PNATE, exercícios de 
2006, 2008 e 2010 e PDDE, exercício de 2010; 

IV - Notifique-se os ex-Gestores do município em tela Antônio Marcos Alves da Silva, Anderson Luz Silva e José Venâncio 
Sobrinho, facultando-lhes manifestar-se sobre as irregularidades apontadas na representação (cuja cópia deverá acompanhar o ofício); 

Ainda, em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 
a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com a representação anexa; 
b)Oficie-se à 5ª CCR, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º87/2006, enviando cópia desta 

portaria, por meio eletrônico, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 
b)Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos 
após o seu transcurso. 

 
GABRIEL PIMENTA ALVES 

 
PORTARIA Nº 2, DE 9 JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas funções 

constitucionais e legais, com supedâneo nos arts. 127 e 129, III, da Constituição da República e no art.6º, VII, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 
75/93,  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal velar pela proteção do Patrimônio Público e Social, nos termos do 
art. 129, III da Constituição da República e art. 5º, III, “b” da Lei Complementar 75;  

CONSIDERANDO o teor da representação anexa, dando conta de supostas irregularidades em licitações realizadas pela Prefeitura 
do município de Várzea da Roça/BA para a contratação de serviço de transporte escolar, na gestão do atual prefeito, Sr. Edemilson dos Santos Rios; 

  
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o fito de apurar as irregularidades apontadas, determinando as 
seguintes providências iniciais: 

I -Oficie-se à Prefeitura Municipal de Várzea da Roça/BA requisitando o encaminhamento da documentação referente aos Pregões 
Presenciais nºs 005/2013, 011/2013 e 015/2013, encaminhando, anexa, cópia desta Portaria de instauração; 

II -Comunique-se aos representantes da instauração deste Inquérito Civil Público; 
Ainda, em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 
a) Autue-se a presente Portaria, juntamente a representação anexa; 
b)Oficie-se à 5ª CCR, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º87/2006, enviando cópia desta 

portaria, por meio eletrônico, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 
b)Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos 
após o seu transcurso. 

 
GABRIEL PIMENTA ALVES 

  
PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 
Determina a prorrogação do presente Procedimento Investigatório Criminal por 
mais 90 (noventa) dias e dá outras providências. PIC nº 1.14.006.000029/2008-
56 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da 

Lei Complementar nº 75/93  e de acordo com as Resoluções nº 13/06 - CNMP e nº 77/04 - CSMPF, resolve PRORROGAR o presente 
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PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL por mais 90 (NOVENTA) dias, a partir desta data, tendo em vista a necessidade de diligências 
complementares. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente portaria, e comunicando-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, consoante determinação do art. 12, parágrafo único, da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 
Determina a prorrogação do presente Procedimento Investigatório Criminal por 
mais 90 (noventa) dias e dá outras providências. PIC nº 1.14.006.000031/2009-
14 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da 

Lei Complementar nº 75/93  e de acordo com as Resoluções nº 13/06 - CNMP e nº 77/04 - CSMPF, resolve PRORROGAR o presente 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL por mais 90 (NOVENTA) dias, a partir desta data, tendo em vista a necessidade de diligências 
complementares. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente portaria, e comunique-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

De outro lado, tendo em vista a informação da Receita Federal de fl. 114 – no sentido de que o processo administrativo fiscal objeto 
deste expediente foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição do débito em dívida ativa –, determino à Secretaria o seguinte: 

a) expeça-se ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia, Seccional de Feira de Santana, para que informe, no prazo de 20 
(vinte) dias, se houve o pagamento ou parcelamento do débito decorrente do processo administrativo n. 10530-001.928/2007-51, em nome de CELSO 
BRITO MIRANDA, inscrito no CPF n. 212.273.734-49; e, em caso negativo, informe o valor atualizado da dívida; 

b) ultrapassado o prazo, sem resposta, reitere-se o ofício; 
c) permanecendo o silêncio, façam-se os autos conclusos incontinenti. 

 
MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 4, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

Determina a prorrogação do presente Procedimento Investigatório Criminal por 
mais 90 (noventa) dias e dá outras providências. PIC nº 1.14.006.000064/2007-
94 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base no art. 129 da Constituição da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei 

Complementar nº 75/93  e de acordo com as Resoluções nº 13/06 do CNMP e nº 77/04 do CSMPF, resolve PRORROGAR o presente 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL por mais 90 (noventa) dias, a partir desta data, ante a necessidade de diligências 
complementares. 

Conforme ofícios de fl. 187 e 203, o débito de n. 35.966.499-7, em nome do Município de Quijingue/BA, encontra-se com a 
exigibilidade suspensa, em razão da inclusão no parcelamento especial da Lei n. 12.810/2013. 

Já o débito n. 35.966.497-0, imputado à ex-prefeita, foi cancelado, por força do art. 12 da Lei n. 12.024/2009. 
Com efeito, suspensa a pretensão punitiva do Estado, ex vi do art. 9º da Lei n. 10.684/03, resta acompanhar a quitação do 

parcelamento. 
Isto posto, determino à Secretaria o seguinte: 
a) registre-se e autue-se a presente portaria, comunicando-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
b) expeça-se ofício à Delegacia da Receita Federal em Feira de Santana/BA, para que informe, no prazo de 20 (vinte) dias, a atual 

situação do parcelamento do débito n. 35.966.499-7, em nome do Município de Quijingue/BA (CNPJ: 13.698.782/0001-26); 
c) ultrapassado o prazo, sem resposta, reitere-se o ofício; permanecendo o silêncio, façam-me os autos conclusos incontinenti; 
d) desentranhe-se a petição de fls. 204/208, uma vez que estranha ao presente feito, juntando-a ao expediente correto. 

 
MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 5, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito da notícia de fato em epígrafe; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  
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a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Apurar condições de funcionamento do aeródromo de Bom Jesus da Lapa” 
CÂMARA : 3ª Câmara e Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara e a PFDC, com cópia da presente Portaria; 
c) Cientifique-se o Representante; 
ci) Nomeio o técnico administrativo Lelivaldo Brito como secretário neste IC. 
cii) Publique-se. 

 
ANALU PAIM CIRNE 

Procuradora da República 
 

PORTARIA Nº 6, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das apurações acerca do efetivo cumprimento da LC 131/2009 pelo Municípios 
sob atribuição da PRM/GNB, objeto do Procedimento Preparatório nº 1.14.009.000079/2013-71; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 
75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Apurar efetivo cumprimento da LC 131/2009 pelo Municípios sob atribuição da PRM/GNB (portal da transparência)” 
CÂMARA : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, com cópia da presente Portaria; 
c) Cumpra-se o despacho em anexo. 
ci) Publique-se. 

 
ANALU PAIM CIRNE 

Procuradora da República 
 

PORTARIA Nº 7, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 
CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 
CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas a respeito do Procedimento Preparatório nº 
1.14.009.000081/2013-40; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 
75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL.  

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Apurar regularidade da implantação / funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento 24 hs, Porte II, na Avenida 

Professor Ático Motta, S/N, Bairro Luis Eduardo Magalhães – Macaúbas/BA” 
CÂMARA : 5ª Câmara e Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara e a PFDC, com cópia da presente Portaria; 
c) Cientifique-se o Representante; 
ci) Cumpra-se o despacho em anexo. 
cii) Publique-se. 

 
ANALU PAIM CIRNE 

Procuradora da República 
 

PORTARIA Nº 22, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

O COORDENADOR DA ÁREA CRIMINAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o que estatui o art. 5o da Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989 – que dispõe sobre a prisão temporária – e urgências outras, resolve: 

I -Alterar parcialmente a escala de plantão criminal, fixada pela Portaria nº 021, de 19 DE DEZEMBRO DE 2013, na forma como 
segue: 

Período: 13.01.2014 a 19.01.2014 
Plantonista Titular: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO 
Apoio: Heráclito Mota Barreto Neto 
Plantonista Substituto: JULIANA DE AZEVEDO MORAES 
Apoio: Priscila Batista de Matos 
Período: 20.01.2014 a 26.01.2014 
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Plantonista Titular: JULIANA DE AZEVEDO MORAES 
Apoio: Priscila Batista de Matos 
Plantonista Substituto: ANDRÉ LUIZ BATISTA NEVES 
Apoio: Érica Divina Oliveira de Almeida 
Período: 27.01.2014 a 02.02.2014 
Plantonista Titular: ANDRÉ LUIZ BATISTA NEVES 
Apoio: Érica Divina Oliveira de Almeida 
Plantonista Substituto: ANDRÉA CARDOSO LEÃO 
Apoio: Aldenise Ferreira dos Santos 
II – O plantão ocorrerá nos sábados e domingos, nos dias em que houver feriados forenses e nos períodos que antecederem ou 

sucederem o horário de funcionamento normal desta Procuradoria da República na Bahia - PR/BA, que é das 9 (nove) horas às 19 (dezenove) horas. 
III -O plantão findar-se-á às 9 (nove) horas do primeiro dia do plantão subsequente. 
IV – Informar que, nos dias úteis, o plantão criminal desta PR/BA abrangerá a atribuição das Procuradorias da República nos 

Municípios de Alagoinhas, Irecê e Teixeira de Freitas, que se encontram provisoriamente instaladas nesta Capital, enquanto perdurar essa situação. 
V – Informar que nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recesso (Lei nº 5.010/66, art. 62), o plantão criminal desta 

PR/BA abrangerá a atribuição de todas as Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) da Bahia, findando-se às 9 (nove) horas do primeiro dia 
útil posterior aos referidos períodos. 

VI – Informar que os procuradores de plantão e servidores de apoio poderão ser contatados através do telefone (71) 8313-3837. 
DIVULGUE-SE. 
 

OLIVEIROS GUANAIS DE AGUIAR FILHO 
 

PORTARIA Nº 47, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da PR-BA.. Ref.: Peças 
extraídas do Inquérito Civil  nº 1.14.000.000548/2013-31. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nos artigos 6°, VII, alínea "a" e "c" da Lei Complementar nº 75/93 e 129, II, 

III e VI, da Constituição Federal de 1988,  e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e: 
a) Considerando a notícia de fato nos autos do Inquérito Civil nº 1.14.000.000548/2013-31 dando conta de que a VIABAHIA 

CONCESSIONÁRIA DE DE RODOVIAS S/A, operando a concessão da BR-324, não previu, nas praças de pedágio existentes entre os Municípios de 
Salvador e Feira de Santana, acesso diferenciado para veículos em atendimentos de urgência ou emergência, a exemplo de “ambulâncias do serviço 
público de saúde”, podendo, com essa atitude, comprometer a eficácia desses atendimentos; 

b) Considerando o potencial prejuízo à Saúde Pública na perspectiva coletiva, uma vez que a retenção de tais veículos em filas de 
pedágio é fato apto a afetar a prestação dos serviços de saúde, quer públicos, quer privados, ambos revestidos do caráter de relevância pública, a teor do 
disposto no art. 197 da Constituição Federal; 

c) Considerando necessidade de se obter maiores informações sobre os fatos narrados e que o objeto da presente investigação se 
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando, por fim, a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (art. 127), entre os quais se insere o direito à saúde (art. 196), assim como a sua função institucional de “zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos Serviços de relevância pública aos direitos assegurados” na Constituição, “promovendo as medidas necessárias a sua garantia” 
(art. 129, II, todos da Constituição Federal); 

RESOLVE INSTAURAR Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, com o seguinte 
objeto: “averiguar a regularidade do tratamento dispensado ao tráfego de ambulâncias e veículos similares nas praças de pedágio instaladas e operadas 
pela  VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/Ana BR-324 ”, determinando as seguinte providências preliminares: 

1) oficie-se à VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, comunicando a instauração do presente inquérito civil, 
encaminhando cópia da representação e desta Portaria de instauração, solicitando que informem e comprovem a adequada sinalização do livre acesso a 
ser utilizado por ambulâncias e veículos similares em serviços de urgência ao transitarem pelas praças de pedágio operadas pela Concessionária; 

2) oficie-se às Secretarias de Saúde dos Municípios de Salvador, Feira de Santana e de Amélia Rodrigues, solicitando informar se 
há registros de dificuldades encontradas pelos Serviços Móveis de Urgência (SAMU), no trânsito de ambulância e veículos similares nas praças de 
pedágio existentes na BR-324, em razão do não oferecimento de acesso livre, quando tais veículos estejam em atendimento de urgência, 

3) autue-se a presente Portaria e as peças de informação nela mencionadas; Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão (PFDC); Encaminhe-se para publicação na forma do Art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010. 

Com a resposta, ou esgotado o prazo, façam-me os autos conclusos. 
 

DOMÊNICO D'ANDREA NETO 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.14.009.000079/2013-71 

 
Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar o efetivo cumprimento da LC 131/2009 pelo Municípios 

sob atribuição da PRM/GNB. 
Planilha de fls. 210/211 sistematiza os ofícios não ainda não respondidos, bem como a situação do portal da transparência dos 

Municípios que já responderam ao ofício. 
Para continuidade das apurações, determino: 
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a) Atualize-se a planilha em relação às novas respostas que chegaram/ 
b) Após, reiterem-se os ofícios ainda não respondidos, com as advertências devidas; 
c) Em relação aos Municípios cujos portarias não foram passíveis de acesso, conforme planilha, ficando no status “conectando” sem 

respostas, oficie-se fazendo menção a este fato e questionando acerca das medidas que estão sendo tomadas conexão efetiva e acessível aos cidadãos (a 
exemplo do que se constatou na planilha quanto a Caetité); 

ci) Em relação àqueles cuja pesquisa no portal não foi possível, a exemplo de Jussiape, oficie-se solicitando os links das páginas do 
Portal da Transparência; 

cii) Quanto àqueles cujo site retornou com resposta “site em desenvolvimento”, oficie-se fazendo menção a este fato e questionando 
acerca das medidas que estão sendo tomadas conexão efetiva e acessível aos cidadãos. 

Fixo o prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento, nos termos do art. 9º, § 1º, da Resolução 87 do CSMPF. Com a chegada de 
todas as resposta ou escoado o prazo sem estas, conclusos. 

Chegadas as respostas, ou escoado o prazo sem estas, atualize-se a planilha de fls. 210/213 e façam os autos conclusos para 
deliberação. 
 

ANALU PAIM CIRNE 
Procuradora da República 

 
DESPACHO DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.14.009.000081/2013-40 

 
Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar a regularidade na implantação / funcionamento  da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs, Porte II, na Avenida Professor Ático Motta, S/N, Bairro Luis Eduardo Magalhães – Macaúbas/BA”,  a 
qual, segundo a Representação, fora inaugurada em dezembro de 2012, mas nunca teria entrado em funcionamento por falhas na parte elétrica. 

Oficiado, o Ministério da Saúde informou que a referida UPA foi habilitada pela Portaria 1059, de maio de 2010, tendo o Fundo 
Municipal de Saúde recebido dois milhões de reais, pagos em três parcelas (cumprindo os trâmites para tal o art. 5º da Portaria 1020/2009). Informou, 
ainda, que o prazo final para funcionamento da UPA é 31 de março de 2014 (fls. 37 e 37 v.). 

Dando continuidade à instrução deste procedimento, determino: 
1) Oficie-se à Secretaria de Atenção à Saúde/ Ministério da Saúde para que: a) Informe se as obras da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) 24 hs, Porte II, na Avenida Professor Ático Motta, S/N, Bairro Luis Eduardo Magalhães – Macaúbas/BA, que recebera aporte de 
dois milhões do Fundo Nacional de Saúde, foram concluídas com efetividade; b) encaminhe cópia do atestado de conclusão das obras e demais 
informações existentes acerca de sua regularidade no Sistema de acompanhamento de obras do Ministério da Saúde; c) informe se houve procedimento 
de fiscalização acerca da regularidade no emprego das verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Macaúbas 
para construção da referida UPA, encaminhando a documentação pertinente; d) informe a forma como o Ministério da Saúde analisa os requisitos pata 
liberação dos recursos, notadamente sobre a existência de inspeção in loco acerca da regularidade das obras, encaminhando a documentação pertinente; 

2) Oficie-se o Município de Macaúbas para que: a) Informe se houve inauguração da  Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 
hs, Porte II, na Avenida Professor Ático Motta, S/N, Bairro Luis Eduardo Magalhães – Macaúbas/BA e a data desta; 2) informe se as obras da referida 
UPA  foram concluída com efetividade, encaminhando a atestado de conclusão; 3) informe qual o prazo previsto para início do funcionamento da 
unidade e as razões do não funcionamento. 

Fixo o prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento, nos termos do art. 9º, § 1º, da Resolução 87 do CSMPF. Com a chegada de 
todas as resposta ou escoado o prazo sem estas, conclusos. 

Mantenha-se o sigilo de identidade do Representante, conforme pedido expresso, fazendo menção a isso na capa dos autos. 
 

ANALU PAIM CIRNE 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

 
PORTARIA Nº 4, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
Notícia de Fato n.º 1.15.002.000833/2013-03 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal;  arts. 6º a 8ª da Lei Complementar n.º 75/93, e na Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal,  resolve: 

Cuida-se de Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de representação do município de Baixio/CE, por meio de seu 
procurador, noticiando a ocorrência, em tese,  de atos de improbidade administrativa por parte de seu ex-gestor (Armando Quaresma Trigueiro) e da 
ex-secretaria de educação (Joana Darc da Silva Bruno) relativamente ao Convênio nº 703567/2010 (SIAFI 664872) firmado com o FNDE, cujo objeto 
é a construção de escolas, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – 
PROINFANCIA. 

Narra que, em processo licitatório para a execução das obras, sagrou-se vencedora a empresa VC Construções, Eventos e Serviços 
de Mão de Obra LTDA, com quem fora firmado contrato para a construção de uma creche, no prazo de 360 dias, em conformidade com o edital e 
anexos da licitação e, não obstante a ordem de serviço respectiva tenha sido assinada em 05 de dezembro de 2011, já em 22 de dezembro do mesmo 
ano, houve antecipação de pagamento da quantia de R$ 349.207,59 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) 
e sem correlação com o andamento das obras e sem apresentação dos certificados de medição necessários. 

Outrossim, informa que o terreno onde se localiza a creche não apresenta pontos de escoamento de água e suas dimensões e os 
materiais utilizados na obra estão em desacordo com os indicados pelo Projeto Padrão do FNDE; os itens do orçamento executados pela empresa estão 



DMPF-e Nº 6/2014 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 Publicação: sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 21 

 

 
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. 

 

em desconformidade com o memorial descritivo que integra o projeto executivo do programa do FNDE, bem como não foram emitidas notas fiscais a 
despeito dos pagamentos efetuados. 

Aponta também irregularidades no certame licitatório (Tomada de Preços 0711.1/2011), precipuamente pela não exigência de 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista dos habilitados. 

Por fim, noticia a existência de dano ao erário e configuração de atos de improbidade pelos agentes públicos citados, inclusive, pela 
empresa VC Construções, Eventos e Serviços de Mão de Obra LTDA e seu administrador, o Sr. Paulo Alberto Damião de Andrade. Pede, nesse 
sentido, a adoção de providências por este Parquet e comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas da União e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
de Educação (FNDE). 

Considerando que os fatos indicam fortes indícios de ocorrência de malversação de verbas públicas federais, dano ao erário e 
improbidade administrativa; 

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 e que, entre suas funções, destaca-se o dever de 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando, ainda, que o expediente administrativo apresentado não basta para formar um juízo razoável de convicção sobre 
eventual arbitrariedade, fazendo-se necessária a realização de colheita de material probatório/instrutório, determino a abertura de INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO, nos termos do art. 5º, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com a devida 
remessa ao órgão competente desta Procuradoria para autuação do presente procedimento administrativo como tal.  

Após a autuação acima mencionada, para instrução do procedimento, determino: 
a) Comunicação, no prazo máximo de dez dias, da instauração deste Inquérito Civil Público à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, consoante o disposto no art. 6º, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal . Após, 
remeta-se cópia desta portaria para publicação no Diário Oficial e no portal eletrônico do MPF, nos termos do art. 5º, VI, combinado com art. 16, § 1º, 
I, ambos da Resolução suprarreferida; 

b) a expedição de ofício ao Município de Baixio/CE, solicitando cópias, preferencialmente digitalizadas e com anexo próprio 
referente a cada item, dos documentos  relativos: 

1. ao Convênio nº 703567/2010 (SIAFI 664872) e sua execução, celebrado com o FNDE; 
2. à licitação Tomada de Preços 0711.1/2011  (cópia integral), com os respectivos contratos (principais e eventuais de 

subcontratação) e processos de pagamento (empenhos, notas ficais, ordens de pagamento, recibos, cheques/transferências, do contrato e/ou aditivos 
firmados com a empresa vencedora, medições e demais documentos referentes aos objetos dos certames);  

c) a expedição de ofício ao FNDE, solicitando informações atualizadas sobre a prestação de contas do Convênio  nº 703567/2010 
(SIAFI 664872) e sobre eventuais irregularidades constatadas em sua execução, bem como que efetue vistoria in loco para constatação das 
irregularidades apresentados, elaborando respectivo laudo, com posterior encaminhamento a esta Procuradoria.; 

d) a expedição de ofício à agencia do Banco do Brasil nº 0547-9, solicitando, em referência à conta 27.750-9 e no período de 
vigência do convênio (29/12/2010 a 17/12/2013), cópia de todos os extratos da conta, de cheques descontados e transferências realizadas com a relação 
dos respectivos beneficiários, indicando CPF/CNPJ). 

Empós, voltem os autos conclusos. 
 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL 
 

PORTARIA Nº 269, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 
caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório (PP) Nº 1.15.000.000824/2013-24 

tratando-se de acompanhamento do licenciamento ambiental do empreendimento denominado Sistema de Interseção e Acessos de Vias Urbanas à CE-
040, incluindo Ponte Estaiada e Mirante, localizado no Município de Fortaleza-CE.  

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório já 
expirou; 

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

1. Converter o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício 
para o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
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 PA anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de resposta. 
5.  Oficie-se à SPU para, reiterando em parte o Ofício nº 8556/2013 (fls. 764/765), requisitar informações sobre o regime atual de 

utilização dos bens da União discriminados nas plantas e memoriais dos terrenos de marinha (e acrescidos) no terreno total onde se pretende construir a 
estrutura principal (vias de acesso e ponte), as ciclovias e o mirante do empreendimento objeto do DOC. 04988.007049/2012-20-SPU. Na 
oportunidade, requisitem-se também informações sobre a existência de autorização da SPU para o referido empreendimento. 

6.  Oficie-se à SEMACE para informar se as condicionantes da Licença Prévia nº 69/2013-DICOP-GECON foram cumpridas e se 
foi emitida Licença de Instalação para o empreendimento. 

7. Oficie-se ao IPHAN, requisitando informações sobre a existência de diagnóstico arqueológico da área do empreendimento objeto 
da Licença Prévia 69/2013-DICOP/GECON (fls. 678/679), encaminhando-lhe cópia da referida licença. 
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8. Oficie-se ao Tribunal de Contas da União solicitando que envie, no prazo de 10 (dez dias), cópias do processo nº 021.717/2013-3 
que tem por fito apurar denúncias de irregularidades no procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará 
(Seinfra/CE), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção e conservação estrutural e rodoviária do Sistema Viário de Interseção e acessos de 
vias urbanas à CE-040, incluindo a ponte estaiada sobre o rio Cocó, bem como, se existente, outros feitos conduzidos pela Corte Federal que tratem do 
mesmo objeto. 
 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
 

PORTARIA N° 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA, para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, 
alíneas “a”, “c” e “d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que também é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; 
e artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que constituem patrimônio cultural brasileiro e estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem as obras, objetos, documentos e edificações (art. 216, IV da CF); 

CONSIDERANDO caber ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a promoção e a proteção do patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação (art. 216, 
§1º da CF); 

CONSIDERANDO caber ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal, promover e proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio do uso dos instrumentos legais disponíveis (Decreto-Lei nº 25/37 e Decreto nº 3.551/00); 

CONSIDERANDO caber aos titulares, possuidores ou de qualquer forma responsáveis pela guarda de bens móveis e imóveis 
portadores de especial valor e representatividade no contexto do patrimônio cultural brasileiro adotar providências que garantam a sua íntegra 
preservação; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece que a Administração Pública, em todas suas atividades, deve pautar-se 
pelos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; impondo à mesma que atue em face do cidadão com equidade e 
isonomia, sem discriminação de nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, o contraditório, a ampla defesa e o recurso, nos termos dos 
artigos 1º, II, 3º, IV, 5º, caput e incisos XXXIV e LV, e 37, caput., bem como o disposto no artigo 2º da Lei federal nº 9.784/99. 

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 14/2013/PRMG/ZCTS, encaminhado pela Procuradoria da República em Minas Gerais, 
noticiando procedimento instaurado para apurar a regularidade da tramitação dos processos de tombamento, inclusive no que tange à publicidade das 
decisões do Conselho Consultivo do IPHAN e cumprimento de prazos procedimentais; 

CONSIDERANDO a existência de relevante “passivo acumulado” de procedimentos de tombamento em curso pelo IPHAN, bem 
como sua inadequada documentação – falta de autuação e movimentação nos procedimento de tombamento; 

CONSIDERANDO e que a estratégia administrativa para sua solução desconecta o bem (a ser) tutelado da localidade da respectiva 
Superintendência Regional da autarquia federal, dificultando o acesso à informação e o respectivo controle pela sociedade; 

CONSIDERANDO que é direito do cidadão acesso às informações de caráter público, enquanto garantia prevista no artigo 5º, 
XXXIII, da Constituição Federal, densificada na Lei nº 12.527/2011; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando apurar a regularidade da tramitação dos processos de tombamento 
dos bens localizados na área de atuação desta Procuradoria da República em Goiás, inclusive no que tange à publicidade das decisões do Conselho 
Consultivo do IPHAN e cumprimento de prazos procedimentais. 

DETERMINO: 
1. Autue-se esta portaria como ato inaugural do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, registrando-se o objeto investigado na capa dos 

autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
2. Oficie-se ao IPHAN/GO, requisitando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre os processos de tombamento pela 

União em curso, em dois relatórios distintos, do seguinte modo: 
Relatório 01 – todos os bens localizados no Estado de Goiás, independentemente de qual Superintendência Regional do IPHAN 

seja responsável pela instrução do feito. As informações devem conter os seguintes dados: 
1 – caracterizar a situação do bem objeto do pedido de tombamento, no que concerne ao seu estado de conservação e preservação; 
2 – manifestar-se quanto à proposta de tombamento do bem, indicando e justificando a intenção de instrução ou eventual 

arquivamento do processo; 
3 – elaborar cronograma de execução de instrução dos processos cujos bens forem considerados passíveis de proposta de 

tombamento, com indicação das situações prioritárias; 
4 – proposta de viabilidade para instrução dos processos de tombamento, com a indicação da disponibilidade de recursos humanos 

próprios e/ou eventual necessidade de contratação de estudos externos. 
Relatório 02 – todos os processos administrativos de tombamento sob a responsabilidade da Superintendência Regional do IPHAN 

em Goiás. As informações devem conter os seguintes dados: 
1 – caracterizar a situação do bem objeto do pedido de tombamento, no que concerne ao seu estado de conservação e preservação; 
2 – manifestar-se quanto à proposta de tombamento do bem, indicando e justificando a intenção de instrução ou eventual 

arquivamento do processo; 
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3 – elaborar cronograma de execução de instrução dos processos cujos bens forem considerados passíveis de proposta de 
tombamento, com indicação das situações prioritárias; 

4 – proposta de viabilidade para instrução dos processos de tombamento, com a indicação da disponibilidade de recursos humanos 
próprios e/ou eventual necessidade de contratação de estudos externos. 

3. encaminhe-se cópia desta portaria à 4ª CCR, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, nos termos do artigo 62, I, da 
Lei Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e publicação; 

4. afixe-se cópia desta portaria no local de costume desta Procuradoria da República, conforme art. 4º, inciso VI, da Resolução 
23/2007 do CNMP. 

Com a resposta, tornem os autos conclusos. 
 

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 
 

PORTARIA N° 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA, para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, 
alíneas “a”, “c” e “d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que também é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; 
e artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 
225 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora” (art. 23 da CF); 

CONSIDERANDO que o princípio de proibição de retrocesso ambiental é vetor das políticas públicas que tenham repercussão 
ambiental, sendo absolutamente vedado atuar de forma insuficiente na proteção ao meio ambiente; 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) dispõe, em seu art. 2º, I, o que haverá ação 
governamental para o alcance e manutenção do equilíbrio ecológico, sendo o meio ambiente considerado um patrimônio público; 

CONSIDERANDO a importância do Projeto Quelônios da Amazônia, executado na Amazônia Legal e no Centro-Oeste, 
promovendo a conservação de populações das espécies da fauna de quelônios da Amazônia; 

CONSIDERANDO o suposto desmantelamento do Projeto Quelônios da Amazônia, especificamente pela Superintendência 
Regional do IBAMA em Goiás, apurado no procedimento administrativo nº 1.18.000.001656/2012-00, tendo seu prazo de tramitação expirado, 
conquanto reste a necessidade de diligências no sentido de colher informações, documentos e outros elementos; 

RESOLVE converter o procedimento administrativo nº 1.18.000.001656/2012-00 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando 
apurar as ações e omissões ilícitas do IBAMA na implementação adequada do Projeto Quelônios da Amazônia, executado na Amazônia Legal e no 
Centro-Oeste, promovendo a conservação de populações das espécies da fauna de quelônios da Amazônia. 

DETERMINO: 
1. Autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos 

sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
2. oficie-se à Presidência do IBAMA, noticiando-lhe que este órgão ministerial está acompanhando a adequada implementação do 

Projeto Quelônios da Amazônia. Destarte, porquanto passados quase seis meses da edição da Portaria Normativa nº 15, de 19 de julho de 2013, que 
teve por objetivo reestruturar o sobredito programa, reitere-se-lhe o requisitório ministerial contido no Ofício PR/GO nº 6035/2013 (ff. 204/205), com 
as advertências legais. Caso não tenha sido feita as designações dos servidores responsáveis pelo projeto, justifique pormenorizadamente a inércia da 
autarquia federal; 

3. encaminhe-se cópia desta portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, 
nos termos do artigo 62, I, da Lei Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e publicação; 

4. afixe-se cópia desta portaria no local de costume desta Procuradoria da República, conforme art. 4º, inciso VI, da Resolução 
23/2007 do CNMP. 

Com a resposta, tornem os autos conclusos. 
 

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 
   

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
 

PORTARIA Nº 7, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no 

Município de Imperatriz - MA; 
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Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 
Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF... 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.19.001.000224/2013-15 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 
contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Trata-se de representação em desfavor de JOÃO ALVES ALENCAR, ex-gestor do 
município de Senador La Rocque, tendo em vista a ausência de prestação de contas referente ao Programa PNAE, exercício de 2012. 

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: 
Natanne Lira de Morais, matrícula nº 21551. 

Estabelece, a título de diligências iniciais: Conclusão dos autos ao gabinete para análise. 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no 

Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, 
I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o 
art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a 
capa da investigação, para que passe a constar o termo “Inquérito Civil”. 

 
PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 8, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e... 
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no 

Município de Imperatriz - MA; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF... 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.19.001.000232/2013-53 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
1) Descrição resumida dos fatos investigados: Trata-se de cópia integral dos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 5346-

62.2013.4.01.3701, que versa sobre ausência de prestação de contas de recursos repassados ao Município de Edison Lobão/MA por intermédio do 
programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, referente ao exercício financeiro de 2009. 

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: 
Natanne Lira de Morais, matrícula nº 21551. 

Estabelece, a título de diligências iniciais: Conclusão dos autos ao gabinete para análise. 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no 

Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, 
I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o 
art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a 
capa da investigação, para que passe a constar o termo “Inquérito Civil”. 
 

PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

 
PORTARIA Nº 476, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
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 a Constituição Federal e a LC nº75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de promover 
inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 
Constituição; 
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Considerando, ademais, o dever da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de defender os direitos constitucionais dos 
cidadãos contra a atuação ou omissão indevida da Administração Pública Direta e Indireta; 

Considerando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) constitui autarquia federal vinculada ao 
Ministério dos Transportes; 

Considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 80 da Lei nº10.233/2001,  constitui objetivo do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infraestrutura 
do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante 
construção de novas vias e terminais; 

Considerando o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando a necessidade de mais esclarecimentos acerca da situação atual da BR–070, próximo do “Trevo do Lagarto”, 
município de Várzea Grande/MT;  

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador e o esgotamento de seu prazo, conforme 
determina o §1º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

R E S O L V E converter o procedimento preparatório nº1.20.000.000178/2013-35 em INQUÉRITO CIVIL  para “fiscalizar 
supostas irregularidades perpetradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Mato Grosso envolvendo a implantação 
de aparatos de segurança viária, em especial a ausência de construção de lombadas e de instalação de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade 
no KM 530,2 da BR–070 (aproximadamente, a 2 KM Trevo do Lagarto, município de Várzea Grande/MT), prejudicando a segurança na localidade”, 
conforme determinado em despacho próprio. 

Comunique-se à egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar 
nº75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam requisitadas novas 
informações do DNIT, como já consignado em despacho próprio. 

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

 
GUSTAVO NOGAMI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129 da 

Constituição da República, e: 
i) considerando as atribuições constantes nos artigos 5º, inciso III, alínea “b”, e 6º, inciso VII, alínea “b”,  da Lei Complementar nº 

75/1993; 
ii) considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
iii) considerando o disposto no artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 
iv) considerando os elementos de informação integrantes do Procedimento Preparatório n° 1.21.002.000089/2013-31; 
Determina a conversão do Procedimento Preparatório n° 1.21.002.000089/2013-31 em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: 

"irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização CGU nº 01087/2007 – Administração Municipal de Água Clara/MS – relativas aos programas 
do Ministério da Saúde". 

Fica mantida a determinação contida no despacho de fls. 146/146-v do Procedimento Preparatório n° 1.21.002.000089/2013-31. 
É designado o Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito Donilson Ferreira de Freitas para secretariar o feito. 
Proceda-se à devida publicação e à comunicação desta conversão à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal,  em atendimento às disposições contidas nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Res. CNMP 23/07, bem como nos arts. 5º, VI, e 16, § 1º, 
I, da Res. CSMPF 87/06. 
 

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 149, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Assunto: Apurar possível prática de delitos ambientais relativos à exploração de 
área de Reserva Legal nos assentamentos Tamakavi e Boa Sorte, localizados no 
município de Itaquiraí/MS 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, 
CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, "b" e XIV, "d", da 
Lei Complementar 75/93 e art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 (LACP), conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio 
ambiente e de outros interesses sociais, difusos e coletivos, bem como a Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta 
a instauração e a tramitação do Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a investigação, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão e à busca 
de soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias, visando à defesa da ordem jurídica e à 
proteção dos interesses que ao Ministério Público Federal incumbe resguardar; resolve: 

Em observância aos termos dos artigo 2º, § 7º e 4º da Resolução nº 23 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
de 17/09/2007, e subsidiariamente da Resolução nº 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INSTAURAR o 
INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos, adotando as seguintes diligências: 

Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 
Remeta-se cópia desta Portaria à Quarta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

 
DESPACHO DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório. Autos n° 1.21.002.000116/2013-76 

 
A Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, estabelece que o prazo para a 

conclusão do procedimento preparatório pode ser prorrogado por 90 (noventa) dias, uma única vez, em caso de motivo justificável.  
No presente procedimento preparatório, os autos encontram-se aguardando os resultados das diligências determinadas no despacho 

de fls. 45/46. 
Desse modo, uma vez que se verifica atendido o quanto disposto na sobredita norma da Res. CNMP 23/2007, fica prorrogado por 

90 (noventa) dias o Procedimento Preparatório nº 1.21.002.000116/2013-76.    
Comunique-se a Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

DESPACHO DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.21.002.000138/2013-36 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129 da 
Constituição da República, regulamentadas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e:    

Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional de Ministério Público; 
Considerando os elementos de informação integrantes da Notícia de Fato nº 1.21.002.000138/2013-36, apontando a possibilidade 

de a empresa Paranaíba Telecom – Indústria de Telefones Celulares Ltda. fruir indevidamente ou fazer uso indevido de autorização ou benefício fiscal 
federal; 

Instaura PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o seguinte objeto: apurar possível fruição indevida ou uso indevido de 
autorização ou benefício fiscal federal por parte da empresa Paranaíba Telecom – Indústria de Telefones Celulares Ltda. Classificação: Direito 
administrativo e outras matérias de direito público – Atos administrativos. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Diligências iniciais:  
i) Reitere-se, respeitosamente, o ofício OF/PR/MS/TLS/DMP Nº 709/2013 (fl. 88). 
ii) Oficie-se à Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas solicitando que seja informado se o material encaminhado pelo Boletim 

de Ocorrência nº 03091311291500 da Polícia Rodoviária Federal (Delegacia PRF 3/8 – Três Lagoas), datado de 29/11/2013, foi enviado para a 
Delegacia da Receita Federal em Campo Grande. Solicite-se, outrossim, o encaminhamento a este órgão, se possível, de cópia da documentação 
relativa ao traslado. 

iii) Solicite-se a pesquisa ASSPA em relação à pessoa jurídica Paranaíba Telecom – Indústria de Telefones Celulares Ltda., CNPJ 
12.742.983/0001-10, para os seguintes sistemas conveniados: CNE (Cadastro Nacional de Empresas) – pesquisa completa, JUCEMS (Junta Comercial 
de Mato Grosso do Sul) – pesquisa completa, incluindo cópia do contrato social e das respectivas alterações; e CNIS (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais) – pesquisa completa, incluindo vínculos empregatícios formais e remunerações. 

iv) Solicite-se a pesquisa ASSPA em relação à pessoa jurídica Thourenze Comercio, Importação e Exportação Ltda. - ME, CNPJ 
13.581.438/0001-52 – pesquisa completa. 

v) Solicite-se a pesquisa ASSPA em relação às pessoas de Jianhui Li, CPF 233.422.438-30, e Jing Shen, CPF 233.422.448-01, para 
os seguintes sistemas conveniados: SERPRO, INFOSEG, DPF/SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e JUCEMS – pesquisa completa, 
incluindo, quanto ao último, o rastreamento societário. 

vi) Contate-se a Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul para consulta sobre a regularidade da 
situação dos estrangeiros Jianhui Li, Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V620036-A CGPI/DIREX/DPF (expedida em 8/2/2010), e Jing Shen, 
Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V620037-8 CGPI/DIREX/DPF (expedida em 8/2/2010). Por celeridade, contate-se inicialmente por telefone 
e/ou correio eletrônico, oficiando-se apenas se necessário.     

vii) Oficie-se à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, nos termos do artigo 8º, inciso II e parágrafo 5º, da Lei 
Complementar nº 75/1993, requisitando o encaminhamento, no prazo de até dez dias úteis, prorrogável mediante solicitação justificada, de cópia 
integral dos requerimentos e das respectivas autorizações ou licenças, assim como dos registros, das certificações ou homologações, concedidos em 
favor da pessoa jurídica Paranaíba Telecom – Indústria de Telefones Celulares Ltda., CNPJ 12.742.983/0001-10. 
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viii) Oficie-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação solicitando a sua necessária colaboração 
para a devida instrução deste procedimento preparatório, nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, mediante o 
encaminhamento, no prazo de até dez dias úteis, prorrogável mediante solicitação justificada (parágrafo 5º do artigo citado), de cópia integral do 
processo que fundamentou a edição da Portaria Interministerial nº 1.031, de 3 de outubro de 2013, em favor da pessoa jurídica Paranaíba Telecom – 
Indústria de Telefones Celulares Ltda., CNPJ 12.742.983/0001-10 (Portaria publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, em 4 de outubro de 2013). 

ix) Junte-se cópia do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.      
Fica designado o Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito Donilson Ferreira de Freitas para secretariar o feito. 
Comunique-se a presente instauração, na forma de praxe, à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador Da República 
 

DESPACHO DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.21.002.000139/2013-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129 da 
Constituição da República, regulamentadas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e:    

Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional de Ministério Público; 
Considerando os elementos de informação integrantes da Notícia de Fato nº 1.21.002.000139/2013-81, apontando a possibilidade 

de a empresa Labbox do Brasil Ltda. fruir indevidamente ou fazer uso indevido de autorização ou benefício federal; 
Instaura PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o seguinte objeto: apurar possível fruição indevida ou uso indevido de 

autorização ou benefício federal por parte da empresa Labbox do Brasil Ltda. Classificação: Direito administrativo e outras matérias de direito público 
– Atos administrativos. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Diligências iniciais:  
i) Reitere-se, respeitosamente, o ofício OF/PR/MS/TLS/DMP Nº 708/2013 (fl. 57). 
ii) Solicite-se a pesquisa ASSPA em relação à pessoa jurídica Labbox do Brasil Ltda., CNPJ 07.874.676/0001-53, para os seguintes 

sistemas conveniados: CNE (Cadastro Nacional de Empresas) – pesquisa completa, JUCEMS (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) – pesquisa 
completa, incluindo cópia do contrato social e das respectivas alterações; e CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) – pesquisa completa, 
incluindo vínculos empregatícios formais e remunerações. 

iii) Solicite-se a pesquisa ASSPA em relação à pessoa de Antonio Alves Bezerra, CPF 061.308.918-90, RG 17.923.977 SSP/SP, 
para os seguintes sistemas conveniados: SERPRO, INFOSEG, DPF/SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e JUCEMS – pesquisa 
completa, incluindo, quanto ao último, o rastreamento societário. 

iv) Oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nos termos do artigo 8º, inciso II e parágrafo 5º, da Lei 
Complementar nº 75/1993, requisitando o encaminhamento, no prazo de até dez dias úteis, prorrogável mediante solicitação justificada, de cópia 
integral dos requerimentos e das respectivas autorizações ou licenças, assim como dos registros, das certificações ou homologações, concedidos em 
favor da pessoa jurídica Labbox do Brasil Ltda., CNPJ 07.874.676/0001-53.  

Fica designado o Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito Donilson Ferreira de Freitas para secretariar o feito. 
Comunique-se a presente instauração, na forma de praxe, à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

DESPACHO DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

Documento PRM/TLS/MS-4590/2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129 da 
Constituição da República, regulamentadas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e:    

Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional de Ministério Público; 
Considerando os elementos de informação – constatações e recomendações – contidos no Relatório da Auditoria nº 12973/2013 do 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS, relativos às unidades prisionais do sistema penitenciário localizadas no Município de Três Lagoas-MS e 
à regularidade da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde e destinados ao Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema 
Penitenciário;  

Instaura PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o seguinte objeto: apurar possível malversação de recursos públicos e ofensa a 
princípios da Administração Pública em decorrência das constatações e recomendações contidas no Relatório da Auditoria nº 12973/2013 do 
Departamento Nacional de Autoria do SUS, relativas às unidades prisionais do sistema penitenciário localizadas no Município de Três Lagoas-MS e à 
regularidade da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde e destinados ao Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema 
Penitenciário. Classificação: Direito administrativo e outras matérias de direito público – Serviços – Saúde – Repasse de verbas do SUS. 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão. 

Diligências iniciais: 
i) Oficie-se à 6ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas solicitando, para a devida instrução deste procedimento preparatório, cópia 

integral do procedimento ou expediente originado a partir do Relatório da Auditoria nº 12973/2013 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
(Unidade Visitada: Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas; Objeto: At.Bás/PAB Var/Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário). 
A cópia do procedimento ou expediente deverá ser autuada em apenso. 

ii) Oficie-se ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS solicitando a sua necessária e sempre valiosa colaboração, para a 
devida instrução deste procedimento preparatório, mediante o encaminhamento, com a brevidade possível, de cópia da documentação que embasou as 
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constatações – e recomendações – nº 246731, 246732, 246735, 246736, 246738 e 246739 relativas à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas no 
bojo do Relatório da Auditoria nº 12973/2013, bem como de informações e documentos adicionais, se houver, acerca de tais constatações. Solicite-se, 
outrossim, que seja informado se estão ou serão programadas novas visitas para o acompanhamento do cumprimento das recomendações, apresentando 
o interesse deste órgão em participar de eventual inspeção in loco a ser efetuada pela equipe técnica do DENASUS no intuito de verificar a 
regularidade da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde e destinados ao Incentivo para Atenção à Saúde no Sistema 
Penitenciário [apenas para fins de controle, considere-se o prazo de dez dias úteis, na forma do art. 8º, § 5º, LC 75/93]. 

iii) Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas solicitando a sua necessária colaboração para a devida instrução deste 
procedimento preparatório mediante o encaminhamento, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, no prazo 
inicial de até dez dias úteis, prorrogável por solicitação justificada (§ 5º do artigo citado), de informação indicando o acatamento ou não das 
recomendações contidas no Relatório da Auditoria nº 12973/2013 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (cópia em anexo) [anexar cópia 
integral do relatório]. Solicite-se que, em havendo o acatamento, sejam indicadas as providências adotadas ou determinadas a partir das conclusões do 
mencionado relatório, encaminhando-se cópia da documentação pertinente. Solicite-se, outrossim, que, na hipótese de não terem sido acatadas as 
constatações e recomendações do relatório, sejam indicados os fundamentos legais e/ou fáticos da negativa. 

iv) Junte-se cópia integral, incluindo anexo(s), da Portaria Interministerial MS/MJ nº 1.777, de 9 de setembro de 2003, que instituiu 
o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário; também da Portaria MS/GM nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e 
a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 
controle.   

Fica designado o Assessor de Gabinete Cleverson Aparecido Pereira para secretariar o feito, enquanto lotado neste Gabinete. 
Comunique-se a presente instauração, na forma de praxe, à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

DESPACHO DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

Documento PR-MS-00022097/2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129 da 
Constituição da República, regulamentadas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e:    

Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional de Ministério Público; 
Considerando os elementos de informação contidos na representação subscrita pelo presidente da Associação dos Produtores Rurais 

do Assentamento São Joaquim, em Selvíria-MS (protocolo PR-MS-00021693/2013, de 10/12/2013), relativos à possível malversação dos recursos 
oriundos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, na forma de crédito de instalação para a construção de unidades 
habitacionais, nos anos de 2010/2011; 

Instaura PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o seguinte objeto: apurar possível malversação de recursos públicos e ofensa a 
princípios da Administração Pública na aplicação de recursos financeiros concedidos por meio do programa Crédito Instalação aos beneficiários da 
reforma agrária no Assentamento São Joaquim, em Selvíria-MS. Classificação: Direito administrativo e outras matérias de direito público – Política 
fundiária e da reforma agrária. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Diligências iniciais: 
i) Oficie-se ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (Superintendência do INCRA/MS), nos termos do 

artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, requisitando, para a devida instrução deste procedimento preparatório, o encaminhamento, no 
prazo inicial de até dez dias úteis, prorrogável mediante solicitação justificada (parágrafo 5º do artigo citado), de informação contendo: i) a relação dos 
beneficiários do programa Crédito Instalação no Assentamento São Joaquim, em Selvíria, com a indicação da modalidade de crédito e dos respectivos 
valores; ii) a qualificação completa das pessoas responsáveis pela gestão e aplicação dos recursos financeiros; e iii) a indicação da(s) conta(s) 
bancária(s) utilizada(s) para a movimentação dos recursos financeiros – banco, agência, conta e titular. Requisite-se, outrossim, cópia integral  da 
documentação relativa a: i) obrigações assumidas pelas pessoas responsáveis pela gestão e aplicação dos recursos financeiros; ii) prestações de contas 
pelas pessoas responsáveis pela gestão e aplicação dos recursos financeiros; iii) Plano de Exploração Anual (PEA) do Assentamento São Joaquim; iv) 
Projeto Básico de Produção do Assentamento São Joaquim. Requisite-se, por fim, que sejam informadas as providências adotadas ou determinadas, ou 
o encaminhamento, a respeito do requerimento do Sr. Edvaldo Fernandes, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São 
Joaquim, protocolado na Superintendência, em 11/11/2013, sob o nº 000012070 (cópia em anexo) [anexar cópia do requerimento]. Informe-se que, na 
hipótese de elevado volume de documentos a serem encaminhados, o prazo poderá ser prorrogado a pedido, a teor do disposto no art. 8º, § 5º, da LC 
75/93, e o encaminhamento poderá ser realizado via digital, por meio do correio eletrônico treslagoas@prms.mpf.gov.br. 

ii) Comunique-se a instauração deste procedimento preparatório ao representante, Sr. Edvaldo Fernandes (presidente da Associação 
dos Produtores Rurais do Assentamento São Joaquim), solicitando o agendamento de visita ao Assentamento São Joaquim para, se possível, 21/1/2014, 
às 15h00.          

iii) Junte-se cópia integral (incluindo os anexos) da Norma de Execução INCRA/DD nº 79, de 26 de dezembro de 2008, que 
estabelece o fluxo operacional para concessão, aplicação e prestação de contas dos créditos do Crédito Instalação, no âmbito dos Projetos de 
Assentamento integrantes do Programa de Reforma Agrária; também da Norma de Execução INCRA/DD nº 84, de 2 de setembro de 2009, que 
estabelece o fluxo operacional para concessão, aplicação, fiscalização e prestação de contas do Crédito Instalação, na modalidade Crédito Ambiental, 
no âmbito dos Projetos de Assentamento do Programa de Reforma Agrária. 

Fica designado o Assessor de Gabinete Cleverson Aparecido Pereira para secretariar o feito, enquanto lotado neste Gabinete.  
Comunique-se a presente instauração, na forma de praxe, à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

PORTARIA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

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

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

1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000238/2013-15 em INQUÉRITO CIVIL, para averiguar se os 
professores do curso de Medicina Veterinária da UFU cumprem a quantidade mínima de horas-aula prevista no Regimento Geral da UFU; 

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

CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 
 

DESPACHO DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público nº 1.22.000.001506/2011-84 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão subscrito, no exercício de suas atribuições (artigo 
127, caput e artigo 129 da Constituição da República de 1988; artigos 1° e 2°, 5° a 7°, 38 e 41 da Lei Complementar n° 75/93; e Resolução CSMPF n° 
87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n° 106/2010); 

considerando a instauração do inquérito civil público em referência, com o objetivo de apurar as condições de acessibilidade de 
veículos de transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional, em atendimento ao disposto nas Leis nºs 10.048/2000 e 10.098/2000, no 
Decreto nº 5296/2004, na Portaria 168/2008 do INMETRO e em normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

Determina a prorrogação do Inquérito Civil Público nº 1.22.000.001506/2011-84, uma vez que se mostra necessária a realização de 
diligências complementares, devendo a Secretaria da Tutela Coletiva encaminhar o presente despacho, por meio de correio eletrônico, à Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, para ciência e publicação, em atendimento ao disposto no do art. 15, parágrafo 1º, da Resolução nº 87/06 do CSMPF. 

Proceda-sE ao registro da prorrogação na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 
Após, retornem-me conclusos. 

 
HELDER MAGNO DA SILVA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com 

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição 
Federal de 1988; 

b) Considerando os fatos constante no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001399/2013-19, instaurado para acompanhar a 
possível aquisição, por parte da Prefeitura Municipal de Belém, do Hospital Porto Dias; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 
Determino: 
1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com o procedimento referenciado, vinculado à Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão; 
2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 

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

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA 
 

PORTARIA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e 
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Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 
âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante  dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

 Considerando os fatos constantes do procedimento preparatório nº 1.23.006.000201/2013-20,  que tem por objeto as constatações 
relativas ao programa Gestão de Recursos Federais pelos Municípios (folhas 22 verso) feitas pela CGU em relação ao Município de Aurora do Pará no 
relatório de fiscalização 37027/2012, decorrente da 37ª etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.   

Considerando que  a única constatação feita, 1.1.1.1, relativa ao aparente descumprimento, pelo Município, da obrigação de 
notificar partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais acerca do recebimento de recursos federais conclui-se pela necessidade de se obter 
maiores esclarecimentos tendo em vista a possibilidade de se demandar judicialmente o Município para o cumprimento da referida obrigação 

Considerando o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto os fatos referidos no programa citado, conforme referido no 

procedimento administrativo.  
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 5ª 

CCR/MPF; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a 
presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 7 DE JANEIRO DE 2014 

 
PP 1.23.000.000198/2013-44 

 
1. Trata-se de procedimento preparatório que tem por objeto as constatações relativas ao programa Bloco de Atenção Básica (folhas 

53/56) feitas pela CGU em relação ao Município de Aurora do Pará no relatório de fiscalização 37027/2012, decorrente da 37ª etapa do Programa de 
Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 

2. Analisando-se as constatação feitas, 3.1.1.1, 3.1.1.2 e 3.1.1.3, conclui-se pela necessidade de se obter maiores esclarecimentos 
tendo em vista que os fatos, em tese, configuram-se como improbidade administrativa sujeitos à jurisdição federal. 

3. Ante o exposto: 
a) converter para inquérito civil; 
b) desentranhar dos autos as folhas 8/52 e 57/59, por serem estranhas ao seu objeto; 
c) oficie-se à CGU solicitando cópia da documentação relativa às constatações 3.1.1.1, 3.1.1.2 e 3.1.1.3; 
d) oficie-se ao Prefeito e Secretário Municipal de Saúde para, querendo, apresentarem manifestação em 10 dias úteis sobre as 

constatações  3.1.1.1, 3.1.1.2 e 3.1.1.3. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 

 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
Ref. Peças de Informação n.º 1.24.000.001512/2013-29 

 
O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-
CSMPF, 

RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, e art. 4º da 

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato em epígrafe em inquérito civil – IC, instaurada a 
partir do termo de declaração prestado nesta Procuradoria da República por EINSTEN KELVIN ALVES EUFLAUSINO, que noticiou supostas 
irregularidades praticadas pela Direção da Faculdade de Medicina Nova Esperança -FAMENE. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 
I. Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução n.º 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 

87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 
III. Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil público, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 

Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
 

PORTARIA Nº 111, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

O Dr. Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, Procurador da República, lotado na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas 
atribuições legais,, com fulcro na Resolução n.º 13, de 02 de outubro de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução n.º 77, de 14 
de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
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RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º 

da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF a Notícia de Fato nº 1.24.001.000301/2013-69 em Inquérito Civil 
– IC, instaurado para apurar a participação da empresa TERRA COTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, constituída fraudulentamente 
pelo Sr. EDUARDO JORGE ARRUDA DOS SANTOS, na licitação Carta-Convite nº 028/2007, realizada pelo Município de Assunção/PB, na gestão 
do Sr. Luiz Wadvogel de Oliveira Santos (2005/2012).   

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II. Proceda-se a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
III. Obedeça-se, para a conclusão deste Procedimento Investigatório Criminal, o prazo de 90 (noventa) dias, consoante estabelecido 

no art. 12 da Resolução CNMP n.º 13/2006; 
IV. Cumpra-se as determinações indicads no despacho nº  1897/2013 (ff.06/07). 

 
SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 6, DE 8 DE JANEIRO 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, e 
considerando a ausência de Procurador da República lotado na PRM/Guarapuava, considerando a necessidade de dar maior celeridade e efetividade a 
alguns procedimentos administrativos em curso na PRM/Guarapuava,bem como considerando a complexidade e a especialidade da matéria envolvida 
no PA nº. 1.25.004.000004/2014-37, resolve: 

Designar o Procurador da República Rodrigo Costa Azevedo para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos do 
procedimento administrativo de nº 1.25.004.000004/2014-37, em trâmite na PRM/Guarapuava. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

  
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
Ref.: Procedimento Administrativo MPF/PRM/FI/PR 1.25.003.003972/2013-24 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 127 e 

129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos do art. 4º, II, 
e art. 5º, I à IV, ambos da Resolução CSMPF n.º 87/06. 

Objeto 
O objeto do presente inquérito é a tutela do direito coletivo ao meio ambiente saudável, com foco na necessidade de verificar se 

houve reparação integral do dano ambiental ocorrido na área pertencente a Neuri Dalmina, localizada na Rua Pedro Bortolini, n.º 76, Jardim Porto 
Belo, em Foz do Iguaçu/PR. Objetiva ainda verificar se a área continua sofrendo degradação e se houve autorização para a extração de minério. 

O procedimento foi instaurado com base em informação do Ministério Público do Estado do Paraná, noticiando a ocorrência de 
extração mineral, em 24/05/2007,em área de preservação permanente e a supressão de vegetação na propriedade acima referida. 

Com efeito, em 13/08/2013, o IAP informou que o Sr. Neuri Dalmina não assumiu o Termo de Compromisso para realizar o plantio 
de mudas nativas no local, que está sendo usado como pastagem, bem como que o processo de Licença Prévia n. 08.376.582-8 está com seu trâmite 
suspenso. Do mesmo modo, o Departamento Nacional de Produção Mineral informou que o processo 826.261/2004 de Neuri Dalmina foi indeferido e 
está aguardando análise de pedido de reconsideração.  

Providências 
Nos termos do art. 4º, II, e art. 5º, I à IV, ambos da Resolução CSMPF n. 87/06, autue-se a presente, efetuando-se os devidos 

registros nos sistemas funcionais.  
Após, adotem-se as seguintes providências:  
a) Oficiar, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n. 87/06, à 4ª CCR, cientificando-a da instauração do 

presente inquérito civil, com o envio de cópia desta portaria;  
b) Aguarde-se o resultado da vistoria na área pelo IBAMA. 

ALEXANDRE COLLARES BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 6, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

Considerando que, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal, “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 individuais 
indisponíveis”, tendo como uma de suas funções institucionais“zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II), enquanto que a Lei Complementar n.º 75, 
publicada em 21 de maio de 1993, prevê dentre as funções institucionais do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de 
saúde e à educação (art. 5º, V, a); 
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Considerando que a Constituição Federal preceitua também como função institucional do Ministério Público a defesa judicial dos 
direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V) e que aLei Complementar n° 75/93 reitera o dispositivo constitucional atribuindo 
especificamente ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses indígenas; 

Considerando que a Lei Complementar n° 75/93 estabeleceu, ainda, em seu artigo 5º, inciso III, dentre as funções institucionais do 
Ministério Público da União a defesa do patrimônio público e social (alínea b) e os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades 
indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso (alínea e); 

Considerando que, conforme a Constituição da República Federativa, são direitos sociais a serem assegurados a todos os cidadãos, 
a saúde, a alimentação, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (art. 6º); 

Considerando que a Constituição Federal dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227), enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) estabelece a 
doutrina de proteção integral como diretriz básica e única no atendimento de crianças e adolescentes, bem como dispõe que “É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária” (art. 4º), sendo que “A garantia de prioridade compreende: (...) b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.” (parágrafo único do art. 4º); 

Considerando que o Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/2003) prevê que “É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária” (art. 3º), e que “A garantia de 
prioridade compreende: (…) II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; III – destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; (…) VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 
locais.” (parágrafo único do art. 3º); 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ratificada pelo Brasil em 10 de dezembro de 1948, 
assegura que “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle” (art. XXV); 

Considerando que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ratificado pelo Brasil aos 24 de 
janeiro de 1992, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, determina em seu art. 11: 

ARTIGO 11 
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a nível de vida adequado para si próprio e sua família, 

inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão 
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional 
fundada no livre consentimento. 

2. Os Estados Partes do presente pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, 
adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: 

a) melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos 
técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se 
assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais; 

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os 
problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios.  

Considerando que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e 
ratificada pelo Congresso Nacional em 24 de setembro de 1990, tida como um feito histórico no reconhecimento das crianças como sujeitos de direito, 
ressalta em seus art. 24 que: 

Artigo 24 
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao 

tratamento das doenças e à recuperação da saúde. Os Estados Partes envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança se veja privada de 
seu direito de usufruir desses serviços sanitários. 

2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, adotarão as medidas apropriadas com vistas a: 
a) reduzir a mortalidade infantil; 
b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos cuidados 

básicos de saúde; 
c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a aplicação de 

tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental; 
d) assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal; 
e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, conheçam os princípios básicos de saúde e 

nutrição das crianças, as vantagens da amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, e tenham acesso 
à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos; 

(…) 
Considerando que o “Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que 

identifica e caracteriza as famílias de baixa renda”, “coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), devendo ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família”1, regulamentado pelo 
“Decreto nº 6.135/07, pelas Portarias nº 177, de 16 de junho de 2011, e n.º 274, de 10 de outubro de 2011, e Instruções Normativas nº 1 e nº 2, de 26 de 
agosto de 2011, e as Instruções Normativas nº 3 e nº 4, de 14 de outubro de 2011”2 e que “é necessário que o município possua uma equipe de 
entrevistadores, responsável por preencher os formulários de cadastramento, e uma equipe de operadores do sistema, responsável por digitar os dados 
no Sistema”3 4; 
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Considerando que em visita realizada no dia 6 de junho de 2013 à Aldeia Tekohá Tajy Poty, no Município de Terra Roxa/PR, foi 
relatado pelo Cacique Assunção Benites que o Município de Terra Roxa deixou de entregar alimentação há 3 (três) meses e que atualmente recebem 
cestas básicas da FUNAI; 

Considerando que em visita realizada no dia 6 de junho de 2013 à Aldeia Tekohá Araguaju, no Município de Terra Roxa/PR, 
relataram os indígenas que estão há 6 (seis) meses sem receber cestas básicas do Município de Terra Roxa, recebendo apenas da FUNAI, se queixando 
que os órgãos públicos e município não cadastram os indígenas em programas e ações sociais, necessitando voltar a receber cestas básicas prestadas 
pelo Município pois o que recebem da FUNAI é insuficiente; 

Considerando que em visita realizada no dia 7 de junho de 2013 à Aldeia Tekohá Nhemboete, no Município de Terra Roxa/PR, 
relatou a comunidade que o Município de Terra Roxa não está fornecendo alimentação, sendo que recebem cestas básicas da FUNAI; 

Considerando que em visita realizada no dia 7 de junho de 2013 à Aldeia Tekohá Yvyraty Porã, no Município de Terra Roxa/PR, 
constatou-se que a alimentação prestada através de cestas básicas é insuficiente pois há família com mais de 9 filhos, e que a situação se agrava pois 
com relação ao Bolsa Família informaram os indígenas que houve bloqueio de muitos cartões recentemente supostamente porque o cadastrador apesar 
de receber os formulários não os lançar no sistema, apenas fingindo lançar. Também reclamam que ao procurarem atendimento sobre o cancelamento 
só conseguem agendamento para muito tempo depois e não conseguem resolver o problema; 

Considerando que, em que pese o fornecimento de cestas básicas pela FUNAI e eventualmente pelo Município de Terra Roxa, 
como relatado pelos indígenas e como constatado in loco, a situação alimentar nas aldeias ainda é precária, fato agravado pela suposta 
dificuldade/recusa de cadastramento dos indígenas pelo Município no “Cadastro Único” que viabiliza o acesso aos programas sociais, tais como “Bolsa 
Família”; 

Considerando que Constituição Federal prevê para a defesa em juízo dos interesses difusos e coletivos a ação civil pública como via 
processual adequada sendo função institucional do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III), enquanto que o art. 5° da Lei n° 7.347/85 confere 
legitimidade ao Parquet para a propositura de ação de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados “a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo” (inciso IV do art. 1°); 

Considerando que a Lei Complementar n° 75/93 preceitua: 
“Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União: 
(...) 
VII – promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 
a) a proteção dos direitos constitucionais; 
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico turístico e 

paisagístico; 
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, 

ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; 
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 
(...) 
XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas 

tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis; 
(...) 
XIV – promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: 
(...) 
c) à ordem social;” 
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) estabelece que compete ao Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, 
inclusive os definidos no art. 220, § 3° inciso II, da Constituição Federal;” (art. 201, V); 

Considerando que o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) prevê que compete ao Ministério Público instaurar o inquérito civil e a 
ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso (art. 74, 
I); 

 Considerando que o presente procedimento foi autuados 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, 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 Procedimento Preparatório autos nº 1.25.012.000139/2013-12 em INQUÉRITO CIVIL com o fim de acompanhar 
a questão alimentar 

Autue-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. 

 
LUCAS BERTINADO MARON 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

PORTARIA Nº 4, DE 7 DE JANEIRO DE 2014 
 

Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.001662/2013-68 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
Considerando 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 (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, CF e 2º, Lei 
Complementar n. 75/93); e II -  promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, e alíneas, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 1º da Resolução 
CSMPF n. 87/2006); 

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
Considerando a necessidade de prosseguir apurando notícia de possíveis irregularidades praticadas em procedimentos licitatórios 

realizados no âmbito  da Casa Militar do Governo do Estado de Pernambuco. 
RESOLVE DETERMINAR: 
I. A conversão do Procedimento Administrativo MPF/PRPE n. 1.26.000.001662/2013-68 em Inquérito Civil (área temática 

“Administração Pública”) tendo por objeto “apurar notícia de possíveis irregularidades praticadas em procedimentos licitatórios no âmbito da Casa 
Militar do Governo do Estado de Pernambuco.”. 

II. A autuação da presente portaria em conjunto com o procedimento em referência, bem como a remessa de cópia deste ato para 
fins de publicação, nos termos do art. 5º, VI, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF n. 87/2006; 

III. A comunicação do presente ato a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 
PORTARIA Nº 88, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencado nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando o disposto nos arts. 6º, 7º e 38, I, todos da Lei Complementar nº 75/93;  
c) considerando os preceitos da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, com as alterações introduzidas pela Resolução nº 106, de 

6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte a presente Peça de Informação de n° 1.26.002.000152/2013-53 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): 
Apurar se no Estado de Pernambuco há condições de se fornecer, na rede pública de saúde, tratamento adequado às pessoas 

acometidas de epidermólise bolhosa. 
Envolvido: Waldson de Moura Bezerra (menor). IC 1.26.002.000152/2013-53 
Originador: Josicleide Luiza de Moura (genitora). 
Interessado: Ministério Público Federal 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia Câmara de Coordenação e Revisão dos Direitos do Cidadão do Ministério Público 

Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

 
PORTARIA Nº 344, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
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 patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de adoção de outras diligências; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório nº 1.26.000.000614/2013-52 em inquérito civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com o referido Procedimento Preparatório, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil: “Representação formulada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Pernambuco, relatando diversos problemas enfrentados 
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pela categoria em razão de irregularidades no âmbito da Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco, tais como: 1) ausência de 
comparecimento dos Delegados de Polícia Federal aos locais de crimes; 2) desaparelhamento dos policiais federais; 3) viaturas com problemas de 
mecânica e de manutenção; 4) demora no pagamento de diárias, dentre outras”; 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Francisco José Alves Gondim, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar como 
Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 1º Ofício da Tutela Coletiva; 

3. Comunicação à 5ª Câmera de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 
nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, tão somente para fins de ciência; 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 
acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Cumpra-se. 
 

ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

 
PORTARIA Nº 7, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

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

atribuições legais,  
considerando a Portaria PR/RJ/Nº 1483/2013 (publicada DMPF-e Nº 203 – Extrajudicial de 20/12/2013, Página 16) que estabeleceu 

itinerância na PRM/Volta Redonda em janeiro de 2014; 
considerando que os Procuradores da República MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES e ARIANE GUEBEL DE ALENCAR 

solicitaram o cancelamento de suas designações para itinerância na PRM/Volta Redonda nos períodos de 13 a 17/01/2014 e 20 a 24/01/2014, 
respectivamente; 

considerando a indeclinável necessidade de continuidade na atuação institucional do Parquet Federal em primeira instância, na área 
de Jurisdição da Vara Federal do Município de Volta Redonda bem como o disposto nas portarias que regulam a itinerância nas PRM’s no Estado do 
Rio de Janeiro, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Alterar a Portaria PR/RJ/Nº 1483/2013 para designar as Procuradoras da República abaixo relacionadas para terem 

exercício na PRM/Volta Redonda, em substituição aos Procuradores da República MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES e ARIANE GUEBEL 
DE ALENCAR, nos períodos a seguir indicados: 

 
PROCURADORES PERÍODO 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA 13 a 17/01/2014 

MARYLUCY SANTIAGO BARRA 20 a 24/01/2014 

 
Parágrafo único. No período em que as referidas Procuradoras da República estiverem em exercício na PRM/Volta Redonda terão 

seus feitos distribuídos em conformidade com as portarias em vigor nas respectivas áreas de atuação e de lotação. 
Art. 2º. Ficará a cargo da Procuradora designada providenciar a sua substituição nas audiências referentes à Vara onde oficia que 

coincidirem com o seu período de atuação na PRM/Volta Redonda, conforme disposto nas portarias que regulam a itinerância nas PRM’s no Estado do 
Rio de Janeiro. 

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

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
 

PORTARIA Nº 8, DE 8 DE JANEIRO 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 CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL solicitou interrupção de suas férias, 
anteriormente estabelecidas para o período de 13/01 a 01/02/2014 (Portaria PR/RJ/Nº 1175/2013 – publicada no DMPF-e nº 163- Extrajudicial de 
22/10/2013, Página 40) no período de 30/01 a 01/02/2014, por necessidade do serviço, 

considerando que o Procurador da República CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL solicitou fruição desses dias 
remanescentes de férias no período de 28 a 30/05/2014,  

RESOLVE: 
Art. 1º Alterar parcialmente a Portaria PR/RJ/N° 1175/2013 para interromper as férias do Procurador da República CARLOS 

ALBERTO BERMOND NATAL no período de 30/01 a 01/02/2014, incluindo-o nesse período na distribuição de todos os feitos e audiências a ele 
vinculados. 

Art. 2º Excluir o Procurador da República CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL, no período de 28 a 30/05/2014, da 
distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
GUILHERME GUEDES RAPOSO  
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PORTARIA Nº 9, DE 8 DE JANEIRO 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 LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA, lotada na PRM/Resende, 
solicitou interrupção de suas férias, anteriormente estabelecidas para o período de 07 a 16/01/2014 (Portaria PR/RJ/Nº 1346/2013 – publicada no 
DMPF-e Nº 189 – Extrajudicial de 02/12/2013, Página 20) no dia 08/01/2014, por necessidade do serviço, 

RESOLVE: alterar parcialmente a Portaria PR/RJ/N° 1346/2013 para interromper as férias da Procuradora da República LUCIANA 
FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA no dia 08/01/2014, incluindo-a nesse dia na distribuição de todos os feitos e audiências a ela vinculados. 

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

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
  

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas prerrogativas constitucionais, legais e regulamentares, DETERMINA: 
Na Portaria PRM/SJM/ACSA nº 12, de 25 de abril de 2012, publicada na página nº 83 do Diário Oficial da União, seção 1, no dia 

04 de maio de 2014, que instaurou o Inquérito Civil Público n° 1.30.017.000164/2012-13, onde se lê “SAÚDE - PFDC. Saúde / Direitos Sexuais e 
Reprodutivos. Acompanhamento da implementação do Programa de Humanização do Parto e Nascimento, que visa assegurar a realização de, pelo 
menos, seis consultas de pré-natal e de todos os exames, bem como a definição do serviço de saúde onde será realizado o parto. Município de Belford 
Roxo.”, leia-se “SAÚDE. PFDC. Saúde/Direitos Sexuais e Reprodutivos. Apurar o cumprimento pelo Município de Belford Roxo dos parâmetros da 
Rede Cegonha e do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, sobretudo no que tange à ausência de captação precoce das gestantes ainda 
no 1º trimestre, percentual elevado de parto cesáreo sem acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde, ausência de Comissão Municipal de 
Mortalidade Materna e Infantil, diversas falhas no preenchimento de prontuários e do cartão gestante: não é mantida a periodicidade mensal de 
consultas de pré-natal, ausência de indicação da Maternidade de Referência para o parto no prontuário e no cartão da gestante, e em desacordo com os 
itens 13 e 14 – Da assistência pré natal – PNPN, não foi identificado registro da classificação da gravidez – risco habitual ou alto risco, ausência de 
registros sobre o parto e de consultas de puerpério nos prontuários.”. 
 

RODRIGO DA COSTA LINES 
Procurador Da República 

 
PORTARIA Nº 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

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

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea “h”; 
inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”; artigo 6o, inciso VII, alíneas  “a”, “b” e ”c”, inciso XIV, alínea “f”; e artigo 7o, inciso I, da Lei 
Complementar nº 75/93 e também na Lei nº 7.347/85;  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, assegurando a observância 
dos princípios que devem reger os atos da administração pública; 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade administrativa e da eficiência; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público federal, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos 
e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das 
providências cabíveis”, consoante o disposto no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO que o disposto nos  §§ 1º e 4º artigo 4º, da Resolução n 87/2006 do CSMPF, com a redação dada pela 
Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010, que fixou o prazo máximo de duração do Procedimento Administrativo em 180 dias; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.004376/2013-11, 
instaurado visando apurar possível descumprimento de ordem judicial exarada nos autos do Processo nº 0506783-40.2004.4.02.5101 da 25ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, e  

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do presente Procedimento para apurar as possíveis irregularidades supracitadas;  
RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, o Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.004376/2013-11 

com a finalidade de apurar a responsabilidade pelos fatos aqui apontados. 
Dessa forma, após autuação desta, proceda-se o seguinte: 
1) Comunique-se a conversão e instauração do inquérito civil público à 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; 
2) publique-se a presente portaria de conversão e instauração no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal, conforme 

o disposto no artigo 16, § 1º, I da Resolução nº 87, 03 de agosto de 2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e 
3) após à DITC para promover a autuação dos autos nos termos do estabelecido no MEMO PR/RJ/GOORJU/º 1275/2012, datado 

de 18/09/2012, e manter os autos acautelados por 60 dias. 
 

CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL 
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PORTARIA Nº 5, DE 7 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
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 teor do Procedimento Administrativo nº 1.30.001.002971/2013-12, que visa apurar supostas irregularidades 

na atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que tange à permissão de aluguel de ativos e a cobrança de uma taxa intitulada “Margem de 
Garantia BOVESPA”; 

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

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1)   Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2)    Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o envio de 

cópia da presente, para fins de publicação; 
3)  Requisite-se à CVM que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe circunstanciadamente: 
3.1) se existe alguma taxa intitulada “margem de garantia BOVESPA” nas operações de aluguel de ativos, conforme relatou o 

representante à fl. 03. Em caso positivo, informe, ainda, no que consiste esse pagamento, bem assim se existe normativo que regulamente tal cobrança;  
3.2) se há registros de reclamações quanto ao dever de informação das sociedades corretoras que realizam a intermediação entre 

doadores e tomadores na operação de aluguel de ativos, em descumprimento à Instrução CVM nº 441/2006, que em seu art. 9º, parágrafo 1º determina:  
“ § 1º Quando da realização e do encerramento de operações de empréstimo de valores mobiliários, a entidade deverá efetuar 

comunicação aos mutuantes e tomadores finais, especificando os valores mobiliários emprestados e as condições do empréstimo.” 
4. Junte-se a Instrução CVM nº 441/2006 e a Resolução nº 3539/2008 do Conselho Monetário Nacional anexas;  
5) Após, acautele-se por 45 DD.  

 
MÁRCIO BARRA LIMA 

 
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 
INQUÉRITO CIVIL nº 1.30.008.000005/2012-10, referente a danos ambientais ocasionados por uso de fogo em área agropastoril 

sem autorização do órgão ambiental competente, impactando área de cerca de 0,95 (zero vírgula noventa e cinco) hectares, em imóvel localizado no 
entorno do Parque Nacional do Itatiaia – PNI, Unidade de Conservação Federal, administrada e fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, distando 85 (oitenta e cinco) metros dos limites da referida unidade de conservação. PARTES: de um lado o 
Ministério Público Federal, representado pela Procuradora da República Dra. LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA, e de outro lado 
FRANCISCO FERNANDES e MARIA FRANCILINA DA ROCHA LOUREIRO, patrocinados pelo advogado Dr. Antonio Pedro Pardellas Müller 
(OAB/RJ nº 29.466). OBJETO: recomposição da área degradada por meio de regeneração natural, nos moldes recomendados pelo ICMBio/PNI, e 
averbação da Reserva Legal Florestal da propriedade. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2013. 
ASSINATURAS: LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA, FRANCISCO FERNANDES, MARIA FRANCILINA DA ROCHA 
LOUREIRO, ANTONIO PEDRO PARDELLAS MÜLLER (Advogado), Marcelo de Souza Motta (ICMBio/PNI) e Cláudio de Luca Ferraz Gonçalves 
(INEA). 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

PORTARIA N° 11, DE 24 DE JULHO DE 2013 
 

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

a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes do presente procedimento administrativo; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.28.000.001258/2012-39 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Falta de apresentação, pelo Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (CACS/FUNDEB) do 
Município de Passagem/RN, de parecer referente à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, no exercício de 2010. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS:Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (CACS/FUNDEB) do Município de Passagem/RN. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO:Prefeitura Municipal de Passagem/RN 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que 

prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que se adotem as seguintes diligências: a) reiteração, com as advertências de praxe, do ofício de fls. 32, o qual 

ainda não foi respondido, apesar do decurso do prazo estabelecido para tanto; b) expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Passagem requisitando 
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informações sobre a eventual apresentação de parecer pelo CACS/FUNDEB em relação ao PNATE de 2010, com a consequente aprovação das contas 
respectivas; c) realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 
RODRIGO TELLES DE SOUZA 

  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 

Objeto: averiguar os procedimentos que estão sendo adotados pela Caixa 
Econômica Federal – CEF - quanto à devida fiscalização e rescisão contratual 
dos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Ijuí/RS, 
cujos proprietários já transferiram sua titularidade a outras pessoas (cidadãos). 
Tema: Patrimônio Público e Social. Câmara/PFDC: 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão – 5ª CCR. Originador: Instauração de ofício. Envolvido: Caixa 
Econômica Federal. PP originário: 1.29.010.000132/2013-71 

 

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

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o Programa Minha Casa Minha Vida (Lei nº 11.977/2009), é mantido pela União, através do Ministério das 
Cidades, por meio do Fundo de Desenvolvimento Social, e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal junto aos mutuários;  

CONSIDERANDO que na defesa do patrimônio público, impende cobrar da Caixa Econômica Federal que desempenhe, efetiva e 
eficientemente, o seu ‘munus’ legal e contratual de empreender vigilância sobre a destinação efetiva desses imóveis, ou seja, a fiscalização da real 
utilização pelo mutuário (afastando o aluguel, venda disfarçada, laranjas, etc.), que, concretamente, reúna os requisitos do mútuo, de modo a obrigar a 
instituição financeira a rescindir os contratos que desatendam esses pressupostos contratuais, instando-a, ao fim e ao cabo, a cumprir as disposições que 
preveem o vencimento antecipado do contrato;  

CONSIDERANDO a determinação exarada por este subscritor no inquérito civil nº 1.29.010.000204/2012-08, em que o Município 
de Ijuí – Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação, apontou irregularidades em alguns imóveis construídos pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida, cujos proprietários beneficiados já transferiram sua titularidade a outras pessoas (cidadãos), operação vedada pela 
Lei Federal nº 11.977/2009;  

CONSIDERANDO os ofícios nº 985/2013/GILIE/PO (fls. 17/20) e nº 1373/2013/GILIE/PO (fls. 23/24) nos quais a Caixa 
Econômica Federal afirma que está adotando todas as providências legais para identificação das fraudes, ajuizando as respectivas ações de distrato e 
reintegração de posse nos casos de não constatação da titularidade, e que foram constatadas novas irregularidades, as quais estão em fase de 
regularização; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público e social e dos 
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias 
étnicas e ao consumidor (artigo 129, inciso III, da Constituição da República, e artigos 5º, inciso III, alínea b, e 6º, inciso VII, alíneas b e c, da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que por força do artigo 129, inciso III, da Carta Magna e dos artigos 5º, inciso III, alínea "b", e 6º, inciso VII, 
alínea “b”, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, é função institucional do Ministério Público Federal fiscalizar e promover a 
defesa do patrimônio cultural, público e social; 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência;  

CONSIDERANDO, também, ser atribuição do Ministério Público instaurar Inquérito Civil ou requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, com o objetivo de esclarecer, solucionar ou aclarar fatos a respeito de interesse, 
direito ou bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 129 da CF e art. 8°, § 1° da Lei 7.347/85); 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que 
vencido o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, o membro do Ministério Público promoverá o arquivamento do procedimento 
administrativo, ajuizará respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo averiguar os procedimentos 
que estão sendo adotados pela Caixa Econômica Federal quanto à devida fiscalização e rescisão contratual dos imóveis do Programa Minha Casa 
Minha Vida, no município de Ijuí/RS, cujos proprietários já transferiram sua titularidade a outras pessoas (cidadãos). 

Em continuidade às diligências até agora efetivadas, DETERMINO (a) a autuação do Procedimento Preparatório, juntamente com 
esta Portaria, e o registro próprio no sistema, (b) a remessa de cópia desta Portaria à Câmara correspondente, via Sistema Único, para fins de publicação 
na imprensa oficial, (c) mantenha-se o sobrestamento do expediente na forma do despacho (fl. 25), e (d) após, oficie-se à Caixa Econômica Federal 
para informações atualizadas a respeito dos casos que originaram o expediente e daqueles por ela relatados. Designo os servidores e estagiários lotados 
na SOTC desta Procuradoria para secretariarem o presente feito, sem necessidade de assinatura de termo de compromisso. 

 

ANTÔNIO CARLOS MARQUES CARDOSO 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO 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, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000615/2013-52, a partir da denúncia (PRM-BNU-SC-00008357/2013) 

feita a esta procuradoria, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguinte diligências iniciais:  
1. Notifique-se o reitor do Instituto Federal Catarinense para que se manifeste no prazo de 30 dias.  
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

RICARDO KLING DONINI 
 

PORTARIA Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.15.000.002307/2012-17 
 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório nº 1.15.000.002307/2012-17 e a necessidade de dar continuidade a sua 
instrução; 

determino a CONVERSÃO do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar possível 
atividade de pirâmide financeira por parte da empresa Lions Charity, sediada em Santa Catarina. 

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 3ª CCR. CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. 

POSSÍVEL ATIVIDADE DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESA LIONS CHARITY. 
b) a comunicação desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando a devida 

publicação; 
c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 

 
CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, em exercício itinerante na Procuradoria da 
República no Município de Jaú, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, artigo 7º, I, e artigo 8º, na 
Resolução nº 23/2007/CNMP, e na Resolução nº 87/2010/CSMPF, e considerando:  

que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos; 

a necessidade de se apurar as eventuais irregularidades na utilização dos recursos advindos do FUNDEB, por parte da Prefeitura 
Municipal de Jaú/SP; 

RESOLVE: 

Instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.022.000187/2013-82, determinando: 
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1)  a afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, no local de costume, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 232, II e III, do CPC); 

2)  a solicitação de publicação no Sistema Único para que seja conferida a devida publicidade, nos termos do art. 16, § 1º, inciso I, 
da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

3)   o cumprimento do item 2, de fl. 31; 
4)   Ficam designados os servidores desta Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, Andreia Ortigosa, Mônica Brígide 

Pereira dos Santos e Elthon Fernando de Jesus Inácio para, isolada ou conjuntamente, atuarem no Inquérito Civil instaurado através do presente ato. 
 

FÁBIO BIANCONCINI DE FREITAS 
 

PORTARIA Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 
 

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

Considerando que o Procedimento Preparatório  1.34.004.001770/2013-29, instaurado mediante representação de cidadão, 
inconformado com a forma de recrutamento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército – ESPCEX;  

Considerando que, até o momento, não foi possível reunir as informações necessárias para total instrução do feito,  
Determino a conversão do Procedimento Preparatório 1.34.004.001770/2013-29 em INQUÉRITO CIVIL (PFDC), mantendo-se o 

mesmo assunto que já consta da capa dos autos.  
Após os registros de praxe e a devida comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 

7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determino:  
a) Encaminhe-se cópia da representação à Procuradoria da República em Resende/RJ, tendo em vista que algumas das 

irregularidades narradas dizem respeito à Academia Militar das Agulhas Negras, sobretudo no que tange ao procedimento de ingresso, sem concurso 
público, na mesma;  

b) Expeça-se ofício ao comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, formulando-lhe os seguintes 
questionamentos:  

1. Qual a duração do curso atualmente oferecido pela ESPCEX? Houve redução da carga horária do curso nos últimos anos? Caso 
positivo, qual a razão? 

2. A duração do curso da ESPCEX é compatível com a dos demais cursos de preparação de militares para a Academia das Agulhas 
Negras, notadamente a Escola Naval e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar?  

3. Especificamente no ano de 2013, qual foi a data de início, data de término e carga horária do curso ministrado pela ESPCEX? 
4. O aluno que sai da ESPCEX tem prioridade para ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras? Caso positivo, como se dá 

tal prioridade em relação a militares formados em outras escolas preparatórias (Colégio Naval e EPCAR) e em relação aos civis?  
5. Os exames médicos necessários para ingresso na ESPCEX são custeados pelo candidato ou pela Escola? Caso sejam pelo 

candidato, é oferecida alternativa aos candidatos carentes?  
6. O aluno de colégios militares goza de algum tipo de privilégio para ingressar na ESPCEX, em comparação com o civil? Todos os 

ingressantes na ESPCEX se submetem ao mesmo procedimento de ingresso? 
Tendo em vista que o Procedimento Administrativo 1.34.004.001280/2013-22 versa sobre os mesmos fatos apurados nos presentes 

autos, determino o apensamento dos mesmos ao presente procedimento, com baixa na distribuição, permanecendo em andamento apenas este 
procedimento.  

Corresp.: E3.  
 

EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA 
 

PORTARIA Nº 524, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, e considerando que: 

- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000988/2013-96, 
com a seguinte ementa:  

“Alimentos Internacionais. Convenção de Nova York. Menores: Amber Judith Koelfat e Mychael Paul Koelfat. Pai: Eduard 
Sieuwoersad Koelfat. 

-  referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue:  

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.000988/2013-96 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

 
PORTARIA Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 3º Ofício da Defesa do Patrimônio 

Público e Social da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos da Notícia de Fato nº 1.36.000.0001030/2013-19; 

CONSIDERANDO o teor da representação formulada pela Defensoria pública do Estado do Tocantins, que narra suposta 
suspensão do Convênio 701230/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Estado do Tocantins, para fins de  implantação de pavimentação e 
melhorias na rodovia TO 030, na região do Jalapão, e abandono da obra, em evidente prejuízo aos erários Federal e Estadual; 

CONSIDERANDO as informações extraídas do sítio eletrônico do Portal dos Convênio – SICOV -, que atestam o término de 
vigência do referido convênio em 24.12.2012; o repasse integral dos valores combinados pelo Ministério do Turismo; o cumprimento integral do objeto 
do referido contrato, bem como o aguardo da prestação de contas; 

CONSIDERANDO que eventuais irregularidade na execução do referido  convênio caracterizariam, em tese, atos de improbidade 
administrativa e que o Ministério Público Federal tem legitimidade e interesse para propor demanda em juízo visando à responsabilização por tais atos, 
a teor do disposto nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, no art. 6º, VII, b, e XIV, f, da Lei Complementar nº 75/93, e no art. 17, caput e § 4º, da 
Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se colher maiores elementos que permitam a atuação deste órgão; 
RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público visando apurar indícios de irregularidades na execução do Convênio 701230/2008, celebrado entre 

o Ministério do Turismo e o Estado do Tocantins, para fins de implantação de pavimentação e melhorias na rodovia TO 030, na região do Jalapão. 
Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem, à COORJU, para autuação e cadastro, nos termos 

do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23 do CNMP; 
2) comunique-se à 5ª CCR acerca da instauração do presente inquérito civil público; 
3)  expeça-se ofício ao Ministério do Turismo solicitando, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da LC nº 75/93, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, informações sobre o Convênio 701230/2008, celebrado com o Estado do Tocantins, para fins de implantação de pavimentação e 
melhorias na rodovia TO 030, na região do Jalapão. Solicitem-se esclarecimentos acerca da sua finalização, suspensão e/ou prorrogação, bem como a 
apresentação de contas e sua aprovação, além das providências tomadas em caso de não aprovação das contas. Esclareça-se, por fim, que tais 
questionamentos decorrem do teor de denúncia recebida nesta procuradoria, que relata a suspensão unilateral e desmotivada do referido convênio pelo 
Ministério do Turismo, bem como o abandono das obras, em flagrante prejuízo aos erários Federal e Estadual. 

4) com resposta ao ofício mencionado no item 3, ou com o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, venham-me conclusos os autos. 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
 

PORTARIA Nº 4, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 3º Ofício da Defesa do Patrimônio 
Público e Social da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos da Notícia de Fato nº 1.36.000.001164/2013-79, e 

CONSIDERANDO o teor do ofício encaminhado pela Prefeitura de Rio dos Bois, noticiando o ajuizamento de ação de 
improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário em desfavor dos ex gestores municipais, em razão da falta de prestação de contas de valores 
repassados pelo FNDE no ano de 2006, referente ao PDDE, e nos anos de 2004, 2005 e 2009, referentes ao PNATE; 

CONSIDERANDO que a referida ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual e que, aparentemente, não foi acompanhada da 
documentação necessária à efetiva comprovação dos atos de improbidade de imputados aos demandados; 

CONSIDERANDO que a competência para apreciar e julgar a presentação é da Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, I, 
da CF/88 e da Súmula 208 do STJ, e que o artigo 17, § 4º, da Lei 8.429/92 determina a atuação obrigatória do Ministério Público nos referidos autos; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se colher maiores elementos que permitam a efetiva atuação deste órgão nos referidos 
autos; 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público visando colher elementos que comprovem a ausência de prestação de contas por parte dos ex 

gestores do Município de Rio dos Bois de valores repassados pelo FNDE no ano de 2006, referente ao PDDE, e nos anos de 2004, 2005 e 2009, 
referentes ao PNATE, a fim de possibilitar a atuação do MPF nos autos do Processo nº 5001962-62.2013.8.27.2726, atualmente em trâmite na Comarca 
de Miranorte/TO. 

Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem, à COORJU, para autuação e cadastro, nos termos 

do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23 do CNMP; 
2) comunique-se à 5ª CCR acerca da instauração do presente inquérito civil público; 
3)  expeça-se ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, solicitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

informações sobre a existência, ou não, de prestação de contas por parte dos ex gestores do Município de Rio dos Bois de valores repassados no ano de 
2006, referente ao PDDE, e nos anos de 2004, 2005 e 2009, referentes ao PNATE. Solicitem-se, ainda, cópias integrais de eventuais processos 
administrativos instaurados em razão da não prestação de contas. 

4) Verifique-se no sítio eletrônico do TJTO a situação atual do Processo nº 5001962-62.2013.8.27.2726, em trâmite na Comarca de 
Miranorte/TO, em razão da petição de fls.  destes autos. 
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5) com resposta ao ofício mencionado no item 3, ou com o decurso de 30 (trinta) dias, venham-me conclusos os autos 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
 

PORTARIA Nº 6, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 3º Ofício da Defesa do Patrimônio 
Público e Social da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos da Notícia de Fato nº 1.36.000.001130/2013-84, e 

CONSIDERANDO o teor do ofício encaminhado pela Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins, noticiando o ajuizamento de ações de 
improbidade administrativa em desfavor do ex gestor municipal, em razão da falta de prestação de contas de valores repassados pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, Convênio 655678, pela Fundação Nacional da Saúde, Convênio 489886, pela Administração Geral do Ministério da 
Integração Nacional, Convênio 470497, e pela Caixa Econômica Federal, Convênio 450346; 

CONSIDERANDO que as referidas ações foram ajuizadas perante a Justiça Estadual e que, aparentemente, não foram 
acompanhadas da documentação necessária à efetiva comprovação dos atos de improbidade imputados ao demandado; 

CONSIDERANDO que a competência para apreciar e julgar a presentação é da Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, I, 
da CF/88 e da Súmula 208 do STJ, e que o artigo 17, § 4º, da Lei 8.429/92 determina a atuação obrigatória do Ministério Público nos referidos autos; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se colher maiores elementos que permitam a efetiva atuação deste órgão nos referidos 
autos; 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público visando colher elementos que comprovem a ausência de prestação de contas por parte do ex gestor 

do Município Bom Jesus do Tocantins de valores repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pela Fundação Nacional da 
Saúde, pela Administração Geral do Ministério da Integração Nacional, e pela Caixa Econômica Federal, a fim de possibilitar a atuação do MPF nos 
autos dos Processos nº 5000938-75.2013.8.27.2733, 5000939-60.2013.8.27.2733, 5000940-45.2013.8.27.2733, 5000941-30.2013.8.27.2733, 
atualmente em trâmite na Comarca de Pedro Afonso/TO. 

Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem, à COORJU, para autuação e cadastro, nos termos 

do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23 do CNMP; 
2) comunique-se à 5ª CCR acerca da instauração do presente inquérito civil público; 
3)  expeça-se ofício solicitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações sobre a existência, ou não, de prestação de contas por 

parte do ex gestor do Município de Bom Jesus do Tocantins, bem como cópias integrais de eventuais processos administrativos instaurados em razão 
da não prestação de contas: 

a) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao Convênio 655678; 
b)  à Fundação Nacional da Saúde, referente ao Convênio 489886; 
c)  à Administração Geral do Ministério da Integração Nacional, referente ao Convênio 470497; 
d) à Caixa Econômica Federal, referente ao Convênio 450346; 
4) Verifique-se no sítio eletrônico do TJTO a situação atual dos Processos nº 5000938-75.2013.8.27.2733, 5000939-

60.2013.8.27.2733, 5000940-45.2013.8.27.2733, 5000941-30.2013.8.27.2733, em trâmite na Comarca de Pedro Afonso/TO, em razão da petição de fls.  
destes autos. 

5) com resposta aos ofícios mencionados no item 3, ou com o decurso de 30 (trinta) dias, venham-me conclusos os autos 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
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